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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 11. zasedání dne 20.04.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0296/R11/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0363-18-P01.

2

Změna ve složení Komise Rady Zlínského kraje pro dopravu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0297/R11/18

bere na vědomí
informaci o odstoupení Ing. Miroslava Hladíka z funkce člena Komise Rady
Zlínského kraje pro dopravu ke dni 28.02.2018;
jmenuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, do funkce člena Komise Rady Zlínského kraje pro
dopravu pana Ing. Stanislava Blahu s účinností od 21.04.2018.

4

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0298/R11/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Domov pro seniory Nezdenice –
stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem – dodávka interiéru“
formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0334-18-P01 až č. 033418-P09, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr.
Michal Uherek, Ing. Jitka Václavíková, a náhradníky: Ing. Hana Zarembová, Martina
Chovancová, DiS., Ing. Martin Kobzáň;
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2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Helena Miklová, Ing. arch. Martina Hovořáková, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Jitka Václavíková, Ing.
Petr Valášek, Ing. Petr Burša, Martina Chovancová, DiS.

5

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0299/R11/18

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.04.2018, č. 0252/R09/18 - část schvaluje,
bod 7;
schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1368/150/09/17 – 02/04/18 na akci "SPŠ
stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská" - OPŽP, dle přílohy
č. 0336-18-P01;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1415/150/03/18 – 01/04/18 na akci
"Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - odstranění havarijního stavu střechy" dle
přílohy č. 0336-18-P02;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0336-18-P03;
b) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0336-18-P04;
3. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 303.000 Kč na 8.453.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední
průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí se sídlem Máchova 628, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na přípravu a realizaci akce "SPŠ stavební
Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská", dle přílohy č. 0336-18-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0096/2018, dle přílohy č. 0336-18-P06;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
5.005.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 1.249.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace", dle
přílohy č. 0336-18-P07.
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6

Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace
Zlínského kraje - investiční záměr; aktualizace SDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0300/R11/18

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1422/140/03/18 na
akci "Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0335-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0098/2018, dle přílohy č. 0335-18-P02;
3. změnu č. 1 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2017-2023, dle přílohy č. 0335-18-P03.

7

Veřejná zakázka "Nákup automobilů 2018"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0301/R11/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Nákup automobilů 2018" formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0339-18-P01 až č. 0339-18-P21;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Jiří Mindl,
JUDr. Jana Fúsiková, Leoš Růžička, Martina Chovancová, Dis., a náhradníky: Mgr.
Petra Tichá, Ing. Dagmar Sýnková, Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc., Milan Pospíšil,
Ing. Ivana Zápecová;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, Ing. Petr Kedra, Mgr. Michal Uherek, Jiří Mindl, JUDr. Jana Fúsiková, Leoš
Růžička, a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Dagmar Sýnková, Martina
Chovancová, Dis., František Mikulička, Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc., Milan
Pospíšil.

8

Veřejná zakázka "Modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a
grafické nadstavby pro řízení a kontrolu vstupu do objektů KÚ ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0302/R11/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Modernizace systému elektronické
kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby pro řízení a kontrolu vstupu do objektů
KÚ ZK" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0338-18-P01 až č.
0338-18-P13, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele a
následným odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 033818-P15;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing.
Dagmar Sýnková, Mgr. Šárka Vojkůvková, a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Ing.
Martin Prusenovský, František Mikulička ;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Martin
Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Ing. Dagmar Sýnková, Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Petr
Kedra, a náhradníky: Ing. Martin Prusenovský, Mgr. Petra Tichá, Mgr. Šárka
Vojkůvková, František Mikulička, Marina Lancevská;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost Tender Solution s. r. o., se sídlem Jinonická
804/80, 158 00 Praha 5, IČ 26507536, jako vedoucího člena sdružení Konsorcium
pro Zlínský kraj Tender + Soluzon, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce s názvem "Modernizace systému elektronické kontroly vstupu
(EKV) a grafické nadstavby pro řízení a kontrolu vstupu do objektů KÚ ZK" podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění
přílohy č. 0338-18-P14.

9

Veřejná zakázka „Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0303/R11/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rozvoj krajského digitálního
úložiště PACS snímků“ formou otevřeného nadlimitního řízení, dle přílohy č. 034018-P01;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing.
Vítězslav Mach, Ing. Martin Prusenovský, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS.,
RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Šárka Vojkůvková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Martin
Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Ing. Vítězslav Mach, Ing. Karol Muránsky, Mgr. Radim
Nuc DiS., a náhradníky: Ing. Martin Prusenovský, Martina Chovancová, DiS., RNDr.
Ivo Skrášek, Ing. Miluše Miklíková, Mgr. Šárka Vojkůvková;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost MCI SERVIS s. r. o., se sídlem Pod
Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČ 27718158, k provádění úkonů nezbytných pro
výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů
o veřejné zakázce s názvem "Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků"
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění
přílohy č. 0340-18-P02.
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10

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0304/R11/18

schvaluje
1. změnu (Dodatek) č. 1 Pověření poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro příspěvkovou organizaci Centrum ÁČKO, se sídlem Husova 402/15, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00851710, dle přílohy č. 0329-18-P01;
2. změnu (Dodatek) č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz č.
29/2017/ŘDP na poskytování sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci
Centrum ÁČKO, se sídlem Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851710,
dle přílohy č. 0329-18-P02.

11

Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0305/R11/18

bere na vědomí
výzvu 30_18_007 v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci s
názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi dle přílohy č. 0343-18P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji II", dle přílohy č. 034318-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0094/2018, dle přílohy č. 0343-18-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Obědy do škol
ve Zlínském kraji II" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 0343-18-P02,
do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci včetně všech povinných příloh v termínu do
30.04.2018;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt "Obědy do škol ve
Zlínském kraji II" v termínu do 30.04.2018.
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12

Kultura - dodatek investičního záměru Krajské knihovny Františka Bartoše ve
Zlíně, příspěvková organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0306/R11/18

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1201/3/090/070/05/16-03/04/18 na akci "Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně - Vybudování komplexního depozitního centra" dle přílohy č. 0350-18-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČ 70947422, dle přílohy č. 0350-18-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0097/2018, dle přílohy č. 0350-18-P03;
4. snížení investičního příspěvku v roce 2018 o 280.000 Kč z celkové výše 347.000
Kč na celkovou částku 67.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422, dle přílohy
č. 0350-18-P04;
5. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422, o částku
900.000 Kč na celkovou výši 28.221.000 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje, kterým se snižuje celková
výše poskytnuté návratné finanční výpomoci o 2.151.000 Kč z původní celkové
částky 3.628.000 Kč na částku 1.477.000 Kč s příspěvkovou organizací Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
70947422, na realizaci akce "Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně –
Vybudování komplexního depozitního centra", dle přílohy č. 0350-18-P05;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, k posílení fondu investic
ve výši 70.000 Kč, dle přílohy č. 0350-17-P06.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0307/R11/18

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ENERGOAQUA, a. s., se sídlem 1. máje
823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 4099, ostatní plocha, v k.
ú. Zašová, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vodovodního
řadu + DPH, minimálně však 2.200 Kč + DPH;
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2. zřízení služebnosti pro oprávněného Teplárna Otrokovice a. s., se sídlem
Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČ 29290171, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení, umístění, provozování, kontrolu a údržbu rozvodů tepla, včetně obslužných
zařízení, tj. potrubních rozvodů na dodávky tepelné energie, včetně uzavíracích,
odkalovacích, vypouštěcích, odvzdušňovacích armatur, měřičů tepelné energie,
monitorovacího systému a přívodu NN k zařízení (dále vše jen „Energetické
zařízení“), v pozemku p. č. 1892/5, ostatní plocha, v k. ú. Malenovice u Zlína, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2789-42/2015,
- provádění na Energetickém zařízení úpravy za účelem jejich obnovy, výměny,
modernizace či zlepšení jejich výkonnosti, vč. odstranění a výkon práva vstupu,
spočívajícího v právu chůze a jízdy, oprávněného, vše za účelem provozování,
obsluhy, kontroly, údržby a obnovy a modernizace či zlepšení výkonnosti
Energetického zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 48.225 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 v pozemcích p. č. 720/1, p. č. 815,
vše ostatní plocha, v k. ú. Rymice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- 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 100 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
1. ze dne 26.03.2018, č. 0206/R08/18, část schvaluje, bod č. 3;
2. ze dne 26.02.2018, č. 0140/R06/18, část schvaluje, bod č. 9.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R11/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 3. dubna 2018, č. j. KUZL
23491/2018, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu penále ve výši 3.232
Kč Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, uloženého Platebním výměrem č. 2/2018 EKO
na odvod penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 6. března 2018, č. j. KUZL
17063/2018 ve výši 3.232 Kč, viz příloha č. 0360-18-P03.

15

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v
oblasti sociálních služeb za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R11/18

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti sociálních služeb za rok 2017, dle přílohy č. 0328-18-P03;
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schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb, dle seznamu v příloze č. 0328-18-P04, za rok 2017, dle přílohy č.
0328-18-P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2017 v celkové výši 2.040.302,30 Kč a příděl
zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací ve
výši 2.002.448,37 Kč, mimo příspěvkovou organizaci Domov pro seniory
Luhačovice, kde bude kladným výsledkem hospodaření za rok 2017 hrazen
zhoršený výsledek hospodaření za rok 2015, který ještě činí 37.853,93 Kč, dle
přílohy č. 0328-17-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb do
rezervního fondu ve výši 2.002.448,37 Kč a provést úhradu zhoršeného výsledku
hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice ve výši
37.853,93 Kč, dle přílohy č. 0328-18-P02, v termínu do 30.04.2018.

16

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R11/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0093/2018, dle přílohy č. 0326-18-P01.

17

Veřejná zakázka "Údržba zvláště chráněných území ve Zlínském kraji 2018"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R11/18

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Údržba
ZCHÚ ve Zlínském kraji 2018", dle přílohy č. 0327-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele pro část 1, 3, 9, 13 a 15 Josefa Sedláčka, se sídlem Tyršova
266, 768 02 Zdounky, IČ 12732044;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Josefem Sedláčkem, se sídlem Tyršova
266, 768 02 Zdounky, IČ 12732044, dle příloh č. 0327-18-P02, č. 0327-18-P04, č.
0327-18-P10, č. 0327-18-P14 a č. 0327-18-P16;
3. výběr dodavatele pro část 2, 4, 6, 7, 8 a 11 Pozemkový spolek Naše Příroda, z.
s., se sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČ 26990849;
4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s., se
sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČ 26990849, dle příloh č. 0327-18-P03, č.
0327-18-P05, č. 0327-18-P07 až č. 0327-18-P09 a č. 0327-18-P12;
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5. výběr dodavatele pro část 5, 10, 14, 18 a 20 ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ 44117477;
6. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ 44117477, dle příloh č. 0327-18-P06, č. 0327-18P11, č. 0327-18-P15, č. 0327-18-P19 a č. 0327-18-P21;
7. výběr dodavatele pro část 12 ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČ 46308237;
8. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČ 46308237, dle přílohy č. 0327-18-P13;
9. výběr dodavatele pro část 16 Marka Škarpicha, se sídlem Rusava 233, 768 41
Rusava, IČ 60378387;
10. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Marek Škarpich, se sídlem Rusava 233,
768 41 Rusava, IČ 60378387, dle přílohy č. 0327-18-P17;
11. výběr dodavatele pro část 17 a 19 Ing. Vlastimila Tomana, se sídlem Máchova
428/35, 741 01 Nový Jičín, IČ 40309053;
12. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Vlastimilem Tomanem, se sídlem
Máchova 428/35, 741 01 Nový Jičín, IČ 40309053, dle příloh č.0327-18-P18 a č.
0327-18-P20.

18

Sociální služby - Individuální podpora 2018 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R11/18

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, ve výši 20.000 Kč na projekt Percipio PAS 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 0330-18-P02.

19

Hodnocení Programu RP07-17DT2 na podporu škol a školských zařízení v
oblasti prevence rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R11/18

bere na vědomí
hodnocení Programu RP07-17DT2 na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování za rok 2017 dle přílohy č. 0342-18-P01.

20

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R11/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/095/2018 dle přílohy č. 0344-18-P01.
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Školství - účelový příspěvek podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R11/18

schvaluje
poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 1.552.900 Kč, dle přílohy č. 0347-18-P02.

22

Školství - vyřazení movitého majetku, fond investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R11/18

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová
škola Uherské Hradiště, IČ 60371749, a to elektrické keramické pece značky
Realistic, inventární číslo SUPSUHDHM067, pořizovací cena 123.255 tis. Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1980, formou ekologické likvidace;
schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle přílohy č. 0348-18-P02.

23

Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací ZK v oblasti školství za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R11/18

bere na vědomí
hodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2017, dle přílohy č. 0345-18-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle seznamu v příloze č. 0345-18-P04, za rok 2017, dle přílohy č. 0345-18P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2017, za předpokladu schválení účetních závěrek za rok 2017,
v celkové výši 9.796.777,13 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do
peněžních fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0345-18-P02;
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ukládá
ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok
2017, přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství do fondů odměn ve výši 969.000 Kč a do
rezervních fondů ve výši 8.827.777,13 Kč, dle přílohy č. 0345-18-P02, nejpozději
však v termínu do 30.04.2018.

24

Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitele/ředitelky p.
o. a vyhlášení nových konkursů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R11/18

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Tauferovy střední
odborné školy veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0349-18-P01;
2. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy
oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 0349-18-P03;
3. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední
průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy
č. 0349-18-P05;
4. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Kroměříž, IČ 63414929, dle přílohy č. 0349-18-P07;
5. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Bojkovice, IČ 46254331, dle přílohy č. 0349-18-P09;
6. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, dle přílohy č. 0349-18-P11;
7. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy
průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy
č. 0349-18-P13;
8. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia
Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0349-18-P15;
9. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského
domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Zlín, IČ 61716464,
dle přílohy č. 0349-18-P17;
10. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
a Základní školy Vizovice, IČ 61716405, dle přílohy č. 0349-18-P19;
11. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní
akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 0349-18-P21;
12. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Vyšší odborné
školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské Kroměříž, IČ
47935936, dle přílohy č. 0349-18-P23;
13. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy
gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, dle přílohy č. 0349-18-P25;
14. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Kroměříž, 1. máje, IČ 47934581, dle přílohy č. 0349-18-P27;
15. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928, dle přílohy č. 034918-P29;
16. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Konzervatoře P.
J. Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534, dle přílohy č. 0349-18-P31;
17. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Zlín –
Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle přílohy č. 0349-18-P33;
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18. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykova
gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0349-18-P35;
19. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední odborné
školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. P37;
schvaluje
vyhlášení konkursů dle přílohy č. 0349-18-P39 na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Základní školy Kroměříž, 1. máje, IČ 47934581;
2. Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Vsetín, IČ 00843351;
3. Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878.

25

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R11/18

jmenuje
1. 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, MUDr. PhDr. Miroslav Orel Ph.D., PhDr. Vlastislav Kožela, PhDr. Nataša
Gmentová;
2. 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

Otevřené brány 2018 - Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci - Farní sbor
Českobratrské církve evangelické, Velká Lhota

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R11/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené
brány“, uzavřené mezi Zlínským krajem, Farním sborem Českobratrské církve
evangelické ve Velké Lhotě, se sídlem Velká Lhota 30, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
47658347, a obcí Velká Lhota, se sídlem Velká Lhota 33, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 00304409, dle přílohy č. 0351-18-P02.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. - dodatky
Smluv o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R11/18

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje s:
1. *** Zapletalem, trvalým pobytem *** Zlín - Malenovice, datum narození ***1983,
dle přílohy č. 0357-18-P01;
2. *** Zavadilem, trvalým pobytem *** Jarohněvice, datum narození ***1958, dle
přílohy č. 0357-18-P02.

28

Náhrada škody na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R11/18

rozhodla
v souladu se směrnicí SM/77/02/18 Škody na majetku kraje, že Jiří Čunek, hejtman
Zlínského kraje, je povinen nahradit škodu vzniklou na mobilním telefonu Samsung
Galaxy S7, KUZLH000L7AV, ve výši 1.000 Kč, odpovídající spoluúčasti Zlínského
kraje při pojistné události.

29

Pojištění uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje - dodatek č. 1
pojistné smlouvy - skupinové pojištění úrazu a nemoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R11/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy D/1301/2017/ŘLZ na skupinové pojištění
úrazu a nemoci mezi Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín,
IČ 70891320, a Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na
Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ 04485297, dle příloh č. 0355-18-P01 a č.
0355-18-P02 s účinností od 01.05.2018.

30

Příspěvková organizace - výsledek výběrového řízení a vyhlášení
výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R11/18

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvkové organizace, IČ 70850852, dle přílohy
č. 0362-18-P01;
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schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domu sociálních
služeb Návojná, příspěvkové organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0362-18-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Michaela Blahová, Jan Pijáček, Mgr. Helena Miklová,
Ing. Petr Valášek, Ing. Petr Kedra.

31

Příspěvkové organizace - jmenování ředitelů a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R11/18

jmenuje
a) s účinností od 01.08.2018:
1. pana *** na pracovní místo ředitele Gymnázia Uherské Hradiště, IČ 60371684,
dle přílohy č. 0333-18-P01;
2. pana ***na pracovní místo ředitele Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle
přílohy č. 0333-18-P02;
3. pana *** na pracovní místo ředitele Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž,
IČ 70844534, dle přílohy č. 0333-18-P03;
4. pana *** na pracovní místo ředitele Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731,
dle přílohy č. 0333-18-P04;
5. pana *** na pracovní místo ředitele Střední školy průmyslové, hotelové a
zdravotnické Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0333-18-P05;
6. pana *** na pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0333-18-P06;
7. pana *** na pracovní místo ředitele Vyšší odborné školy potravinářské a Střední
průmyslové školy mlékárenské Kroměříž, IČ 47935936, dle přílohy č. 0333-18-P07;
8. paní *** na pracovní místo ředitelky Střední školy oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, dle přílohy č. 0333-18-P08;
9. pana *** na pracovní místo ředitele Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, IČ
00545121, dle přílohy č. 0333-18-P09;
10. pana *** na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Valašské
Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928, dle přílohy č. 0333-18-P10;
11. paní ***u na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Kroměříž, IČ
63414929, dle přílohy č. 0333-18-P11;
12. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Bojkovice, IČ
46254331, dle přílohy č. 0333-18-P12;
13. paní ***u na pracovní místo ředitelky Dětského domova, Mateřské školy,
Základní školy a Praktické školy Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 0333-18-P13;
14. paní *** na pracovní místo ředitelky Dětského domova a Základní školy Vizovice,
IČ 61716405, dle přílohy č. 0333-18-P14;
b) s účinností od 01.12.2018:
paní *** na pracovní místo ředitelky Tauferovy střední odborné školy veterinární
Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0333-18-P15;
stanovuje
a) s účinností od 01.08.2018 plat:
1. řediteli Gymnázia Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0333-18-P16;
2. řediteli Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle přílohy č. 0333-18-P17;
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3. řediteli Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534, dle přílohy č.
0333-18-P18;
4. řediteli Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 0333-18-P19;
5. řediteli Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČ
00559644, dle přílohy č. 0333-18-P20;
6. řediteli Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ
14450437, dle přílohy č. 0333-18-P21;
7. řediteli Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy
mlékárenské Kroměříž, IČ 47935936, dle přílohy č. 0333-18-P22;
8. ředitelce Střední školy oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 033318-P23;
9. řediteli Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, dle přílohy č.
0333-18-P24;
10. řediteli Základní školy a Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ
70238928, dle přílohy č. 0333-18-P25;
11. ředitelce Základní umělecké školy Kroměříž, IČ 63414929, dle přílohy č. 033318-P26;
12. ředitelce Základní umělecké školy Bojkovice, IČ 46254331, dle přílohy č. 033318-P27;
13. ředitelce Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy
Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 0333-18-P28;
14. ředitelce Dětského domova a Základní školy Vizovice, IČ 61716405, dle přílohy
č. 0333-18-P29;
b) s účinností od 01.12.2018 plat ředitelce Tauferovy střední odborné školy
veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0333-18-P30.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R11/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) sportovní akcí Akropolis Cup Uherské Hradiště pořádanou spolkem AKROPOLIS,
z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709;
2) 7. ročníkem mezinárodního festivalu LEADERFEST 2018 pořádaným spolkem
Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, PSČ 756 51, IČ
27034925;
3) Kongresem ve Velehradě pořádaným ústavem Pontes z. ú., se sídlem U bakaláře
752, Vinoř, 190 17 Praha 9, IČ 26594714;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad 41. ročníkem
Hudebního festivalu středních pedagogických škol a vyšších odborných škol
pedagogických pořádaným Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a
Střední pedagogickou školou Kroměříž, se sídlem 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ
65269616.
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Technické podmínky pro realizaci projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R11/18

bere na vědomí
informaci o dodatečných předpokládaných nákladech v souvislosti s projektem
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných příspěvkových organizacích
zřizovaných Zlínským krajem ve výši 27.347.000 Kč;
souhlasí
se zpracováním projektových dokumentací na vybudování strukturované kabeláže;
ukládá
ředitelům dotčených příspěvkových organizací zpracovat v termínu nejpozději do
15.06.2018 projektové dokumentace podle požadavků dle přílohy č. 0337-18-P02 a
za ceny zpracování projektových dokumentací uvedené v příloze č. 0337-18-P03.

34

Prohlášení o spolupráci mezi Zlínským krajem a Českým rozhlasem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R11/18

schvaluje
uzavření Prohlášení o spolupráci mezi Zlínským krajem a Českým rozhlasem, IČ
45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, dle přílohy č. 0364-18-P01.

Zlín 20. dubna 2018

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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