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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 12. zasedání dne 07.05.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R12/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0405-18-P01.

2

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R12/18

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 10.000 Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., základní
organizace Bystřice pod Hostýnem, se sídlem č. p. 203, 769 61 Slavkov pod
Hostýnem, IČ 47930209, na organizaci 16. včelařské pouti na Sv. Hostýně v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0406-18P02;
2) ve výši 20.000 Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní
organizace Zlín, se sídlem Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
62181696, na podporu činnosti okresní organizace Českého Svazu Včelařů, z. s. v
okrese Zlín v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0406-18-P04.

3

Petice zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v
nemocnicích založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R12/18

bere na vědomí
návrh odpovědi hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka na Petici zdravotníků proti
omezování fungující a dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským
krajem a zaslání petičnímu výboru a její kopie členům Zastupitelstva Zlínského kraje
dle přílohy č. 0371-18-P01.
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4

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - závěrečné
zprávy akcí, investiční záměr, změna č. 1 Plánu tvorby a použití fondu
investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R12/18

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK – Mobilní dispečink", dle přílohy č. 0383-18P01;
2. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK – Vozidlo pro mimořádné události", dle přílohy
č. 0383-18-P02;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1423/170/03/18
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, na akci "ZZS ZK – Mobilní dispečink a vozidla pro mimořádné události"
o celkových nákladech 30.148.000 Kč, dle přílohy č. 0383-18-P03;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2018, dle
přílohy č. 0383-18-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK – Mobilní dispečink
a vozidla pro mimořádné události".

5

Anketa "Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R12/18

souhlasí
se složením hodnoticí komise pro výběr oceněných v rámci ankety "Pracovník roku
ve zdravotních službách Zlínského kraje" dle přílohy č. 0370-18-P01.

6

Pověření vedoucího Odboru investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R12/18

ruší
s účinností od 07.05.2018:
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 11.12.2006 č. 1070/R26/06 - část svěřuje,
bod 2, kterým Rada Zlínského kraje svěřila Odboru ekonomickému Krajského úřadu
Zlínského kraje rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na
dobu určitou do dvou let, jejichž předmětem je nemovitý majetek, který nebyl svěřen
do správy právnické osoby zřizované krajem, není užíván pro činnost krajského
úřadu a není vymezený v bodě 1 tohoto usnesení, s tím, že tyto smlouvy sjednává
a podepisuje vedoucí Odboru ekonomického;
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2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 01.12.2008 č. 0818/R24/08 v celém
rozsahu;
3. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 12.12.2011 č. 1163/R24/11 - část svěřuje,
bod 2 a část pověřuje bod 2, kterými Rada Zlínského kraje svěřila Odboru
ekonomickému Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání nájemních
smluv v nichž Zlínský kraj je pronajímatelem, na dobu určitou do dvou let, jejichž
předmětem je nemovitý majetek, který nebyl svěřen do hospodaření právnické
osoby zřizované krajem, není užíván pro činnost krajského úřadu a není vymezený
v bodě 1 tohoto usnesení s tím, že tyto dokumenty je pověřen podepisovat vedoucí
Odboru ekonomického;
4. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.03.2014 č. 0179/R05/14 - část svěřuje,
bod 2 a část pověřuje bod 2, kterými Rada Zlínského kraje svěřila Odboru
ekonomickému Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání nájemních
a pachtovních smluv, v nichž je Zlínský kraj pronajímatelem či propachtovatelem, na
dobu určitou do dvou let, jejichž předmětem je nemovitý majetek, který nebyl svěřen
k hospodaření právnické osobě zřizované krajem, neslouží k činnosti orgánů kraje a
nenachází se v Baťově továrním areálu, jehož hranice jsou vymezeny v příloze č.
0172-14-P02 nebo v rekreačním zařízení Vizovice, jehož hranice jsou vymezeny v
příloze č. 0172-14-P03 s tím, že tyto dokumenty podepisuje vedoucí Odboru
ekonomického;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje jednáním jménem kraje jako
vlastníka nemovitostí:
a) v případech udělování souhlasu s instalací zařízení třetích osob za účelem
užívání nemovitostí a staveb ve vlastnictví kraje oprávněnými subjekty vyjma
majetku předaného k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., a vyjma
majetku, který je užíván pro činnost krajského úřadu a který je vymezen v bodě 1.
druhého výroku usnesení Rady Zlínského kraje č. 1070/R26/06 ze dne 11.12.2006,
a to pouze v případech bez zřízení práva služebnosti,
b) v případě nemovitostí a staveb, vyjma majetku předaného k hospodaření
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dotčených při stavebně-správním řízení a
řízeních s tím souvisejících, při řízeních souvisejících s digitalizací katastrálních
operátů a vytyčování hranic pozemků, při řízeních o pozemkových úpravách a při
dalších správních řízeních,
dle přílohy č. 0372-18-P01;
svěřuje
Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání nájemních
smluv a smluv o výpůjčce na dobu určitou do dvou let, jejichž předmětem je nemovitý
majetek a stavby, které nebyly předány k hospodaření příspěvkové organizaci
zřizované krajem, nejsou užívány pro činnost krajského úřadu a nejsou vymezeny v
bodě 1. druhého výroku usnesení Rady Zlínského kraje č. 1070/R26/06 ze dne
11.12.2006;
zplnomocňuje
vedoucího Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje k podepisování
dokumentů vyplývajících ze svěřené agendy dle částí "pověřuje" a "svěřuje" tohoto
usnesení ve znění plné moci dle přílohy č. 0372-18-P02.
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7

SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R12/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě č. O/0030/2015/KORA uzavřené mezi
Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín 761 90, IČ 70891320, a
Františkem Janalíkem, se sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČ
66596319, dle příloh č. 0375-18-P01, č. 0375-18-P02 a č. 0375-18-P03.

8

Sociální služby - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R12/18

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1390/100/01/18 na
akci "Sociální služby Vsetín – DS Jasenka – parkové úpravy" dle přílohy č. 0374-18P01;
2. smlouvu o převodu investorství mezi Zlínským krajem a městem Vsetín, se sídlem
Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, dle přílohy č. 0374-18-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.117.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 383.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Sociální služby
Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, na realizaci akce
"Sociální služby Vsetín – DS Jasenka – parkové úpravy", dle přílohy č. 0374-18-P03;
4. navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, o 383.000 Kč na celkovou výši 82.400.230 Kč, dle
přílohy č. 0374-18-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0107/2018, dle přílohy č. 0374-18-P05;
6. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0374-18-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, výkonem funkce
investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Sociální služby Vsetín –
DS Jasenka – parkové úpravy“;
ruší
uložený odvod prostředků do fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizaci
Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, ve výši
3.500.000 Kč. Odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele schválilo Zastupitelstvo
Zlínského kraje usnesením č. 0256/Z10/17 dne 18.12.2017.
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9

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R12/18

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1385/150/11/17 - 01/04/18 na akci "OA TB a
VOŠE Zlín - rekonstrukce rozvodů vody a topení" dle přílohy č. 0376-18-P01;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1410/150/02/18 – 01/04/18 na akci „Obchodní
akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – oprava zdravotechniky“ dle přílohy č. 037618-P02;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.918.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 1.572.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Obchodní
akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, náměstí T. G.
Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, na realizaci akce "OA a VOŠE Zlín rekonstrukce rozvodů vody a topení", dle přílohy č. 0376-18-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická
Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, dle přílohy č. 037618-P04;
4. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace Obchodní
akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
60371731, dle přílohy č. 0376-18-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0104/2018 dle přílohy č. 0376-17-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, IČ
60371731, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
„Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – oprava zdravotechniky“.

10

Zdravotnictví - projektová příprava investičních akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R12/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0106/2018, dle přílohy č. 0382-18-P01;
2. zařazení akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle
přílohy č. 0382-18-P02 z důvodu zahájení přípravných a projekčních prací:
a) "Vsetínská nemocnice a. s. – Objekt K – Hemodialýza" pro Vsetínskou nemocnici,
a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068;
b) "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna
Otrokovice" pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje p. o., se sídlem
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím se zahájením realizace investiční akce "Vsetínská nemocnice a. s. –
Objekt K – Hemodialýza" pro Vsetínskou nemocnici, a. s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068.

11

Zdravotnictví - KM a UHN nemocnice - změny plánu oprav a technického
zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R12/18

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2018 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0379-18-P04;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0379-18-P05;
schvaluje
a) investiční záměr na technické zhodnocení majetku Zlínského kraje č.
1426/170/04/18 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce ústředního
vytápění v budově Ubytovny Na Nožkách" dle přílohy č. 0379-18-P07;
b) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
- Rekonstrukce ústředního vytápění v budově Ubytovny Na Nožkách" mezi Zlínským
krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0379-18-P08;
c) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
- budova kuchyně - vybudování krycí stěny na snížení nadlimitní hlučnosti
vzduchotechnického zařízení" mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle
přílohy č. 0379-18-P09;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0103/2018, dle přílohy č. 0379-18-P10.

12

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - přístavba budovy A

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R12/18

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem
„Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A - dodávka stavby", dle přílohy č.
0380-18-P01;
2. protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A - výkon funkce technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi", dle přílohy č. 0380-18-P02;
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schvaluje
a) pro veřejnou zakázku „Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A dodávka stavby":
1. výběr dodavatele - společnosti "Nemocnice Kroměříž – přístavba budovy A – PST
Zlín – PS - MSI", zastoupené vedoucím společníkem Pozemní stavitelství Zlín a. s.,
se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ 46900918, a společníkem PS - MSI, a. s., se
sídlem Kúty 3802/17, 760 01 Zlín, IČ 64507939;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem - společností "Nemocnice Kroměříž –
přístavba budovy A – PST Zlín – PS - MSI" zastoupené vedoucím společníkem
Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ 46900918, a
společníkem PS - MSI, a. s., se sídlem Kúty 3802/17, 760 01 Zlín, IČ 64507939, dle
příloh č. 0380-18-P03 až č. 0380-18-P06;
b) pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. přístavba budovy A - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP na staveništi":
1. výběr dodavatele RPS - I s. r. o., se sídlem Průmyslový areál 13, 760 01 Zlín, IČ
29200407;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem RPS - I s. r. o., se sídlem Průmyslový
areál 13, 760 01 Zlín, IČ 29200407, dle příloh č. 0380-18-P07 a č. 0380-18-P08;
zmocňuje
společnost RPS - I s. r. o., se sídlem Průmyslový areál 13, 760 01 Zlín, IČ 29200407,
k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP (akce) "Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba
budovy A", dle přílohy č. 0380-17-P08.

13

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - Parkoviště u budovy F - zhotovení
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R12/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kroměřížská nemocnice a.
s. - Parkoviště u budovy F - zhotovení stavby“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0381-18-P01 až č. 0381-18-P10, uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing.
Marek Knot, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Libor Pecháček, Ing. Petr Burša,
Martina Chovancová, DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, Ing. Karol Muránsky, Ing. Marek Knot, Mgr. Michal Uherek, Ing. Libor
Pecháček, a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Petr
Burša, Martina Chovancová, DiS., Ing. Hana Zarembová.
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Banka - smlouva o zvýhodněném úročení účtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R12/18

schvaluje
Smlouvu o zvýhodněném úročení zůstatku na účtu mezi Zlínským krajem a
Raiffeisenbank a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ
49240901, dle příloh č. 0401-18-P01 a č. 0401-18-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R12/18

schvaluje
1. 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 pozemku p. č. 4529/3, ostatní plocha, v k. ú. Mistřice I, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 550-877a/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 1.200 Kč + DPH;
2. 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
VN v pozemku p. č. 2864/1, ostatní plocha, v k. ú. Břestek, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 966-817a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 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 pozemku p. č. 983/3, ostatní plocha, v k. ú. Hvozdná, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1203-1045a/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 1.600 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 1 ks pojistkové skříně na pozemku p. č. 3530/9, ostatní plocha, v k. ú.
Zlín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 8619865a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
pojistkové skříně,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.500 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 3367/4, p. č. 3367/5, p. č. 3367/23, p. č. 3367/32, vše ostatní
plocha, v k. ú. Otrokovice, 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,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 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 pozemku p. č. 1339/2, ostatní plocha, a v pozemku p. č. 1336/1, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavby č. p. 525, vše v k. ú. Holešov, včetně 1 ks
pojistkové skříně na pozemku p. č. 1339/2, ostatní plocha, v k. ú. Holešov, 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
pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení NN +
DPH, 1.500 Kč/1 ks pojistkové skříně + DPH, minimálně však 9.100 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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 3236/1, ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 7147-34a/2018,
- 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 2.800 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 zemního vedení
VN včetně uzemění v pozemcích p. č. 686/1, p. č. 686/2, vše ostatní plocha, v k. ú.
Vážany u Kroměříže, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
693-930b/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN včetně uzemění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH;
9. 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. 492/34, ostatní plocha, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
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- provádění úprav na Energetickém zařízení za účelem obnovy, výměny,
modernizace či zlepšení 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 1.875 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.04.2018, č. 0260/R09/18, část schvaluje,
bod č. 4;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- průmyslové pračky FLE 220 E, inv. č. 386/43-3, rok pořízení 1998, pořizovací cena
374.650 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- myčky podložních mís ECOMAT, inv. č. 538-165, rok pořízení 2002, pořizovací
cena 167.895 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- válcového žehliče prádla, inv. č. 539-172, rok pořízení 1996, pořizovací cena
855.362 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R12/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. částí pozemků
- dílu"a" o výměře 11 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 4453/7,
- dílu "b" o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 4453/7,
- dílu "c" o výměře 36 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 4453/17,
geometrickým plánem č. 1763-21/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín;
2. částí pozemků
- dílu "b" o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/4,
- dílu "f" o výměře 12 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6,
- dílu "j" o výměře 17 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6,
- dílu "r" o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/4,
- dílu "s" o výměře 7 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6,
- dílu "u" o výměře 4 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6,
geometrickým plánem č. 511-147/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice;
3. pozemků
- p. č. 677/9,ostatní plocha, o celkové výměře 134 m 2, oddělený z původních
pozemků p. č. 677/1, p. č. 677/9, p. č 682/1,
- p. č. 677/20, ostatní plocha, o celkové výměře 182 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 677/1,
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geometrickým plánem č. 288-1136/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice;
4. pozemku
- p. č. 139/29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6045 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Valašské Meziříčí-město.

17

Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R12/18

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 0368-18-P02.
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Oprava předběžného oznámení "Zlínský kraj - východ" - Zajištění dopravní
obslužnosti Zlínského kraje veřejnou osobní drážní dopravou od počátku
platnosti JŘ 2019/20

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R12/18

schvaluje
opravu předběžného oznámení do Úředního věstníku EU k uzavření smlouvy formou
přímého zadání na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou - provozní soubor "Zlínský kraj - východ", dle přílohy č. 0369-18P01.
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Podpora vymezeného znevýhodněného území Zlínského kraje, návrh řešení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R12/18

schvaluje
návrh řešení podpory znevýhodněného území Zlínského kraje
vymezeného znevýhodněného území, dle přílohy č. 0404-18-P01;

Podpora

ukládá
a) vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje v termínu do 10.12.2018
zpracovat v souladu s přílohou č. 0404-18-P01 Podpora vymezeného
znevýhodněného území návrh dotačního titulu RP02-19 Programu na podporu
obnovy venkova Zlínského kraje zaměřený na podporu vymezeného
znevýhodněného území;
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b) vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje v termínu do 10.12.2018 zajistit v
rozpočtu Zlínského kraje financování realizace dotačního titulu RP02-19 Programu
na podporu obnovy venkova Zlínského kraje zaměřeného na podporu vymezeného
znevýhodněného území v letech 2019, 2020 a 2021.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. - dodatky
Smluv o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R12/18

schvaluje
a) uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje s:
1. Miladou Hrobařovou, trvalým pobytem *** Polešovice, datum narození ***1952, a
to dle přílohy č. 0399-18-P01;
2. Zdeňkou Bartoškovou, trvalým pobytem *** Bystřice pod Hostýnem, datum
narození ***1957, a to dle přílohy č. 0399-18-P02;
3. Petrou Klvaňovou, trvalým pobytem *** Loučka, datum narození ***1977, a to dle
přílohy č. 0399-18-P03;
4. Martou Vaculčíkovou, trvalým pobytem *** Křekov, datum narození ***1968, a to
dle přílohy č. 0399-18-P04;
b) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje s Mgr. Darinou Consul Losada, Ph.D., trvalým pobytem ***
Prakšice, datum narození ***1985, a to dle přílohy č. 0399-18-P05.
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Projekt 4 moravských krajů - Smlouva o společném postupu zadavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R12/18

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při výběru dodavatele veřejné
zakázky „Kempy Moravy a Slezska“ mezi Zlínským krajem, Jihomoravským krajem,
IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, Moravskoslezským
krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, a Olomouckým
krajem, IČ 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, dle
přílohy č. 0400-18-P02.
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Dodatky k Pověření, Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R12/18

schvaluje
dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
uzavřený mezi Zlínským krajem a společností:
1. Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, sídlem Mostní 4058, Zlín,
dle přílohy č. 0367-18-P02,
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2. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, sídlem
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0367-18-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje číslo: D/0183/2018/SOC mezi Zlínským
krajem a poskytovatelem sociální služby Centrem služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ
25300083, sídlem Mostní 4058, Zlín, dle přílohy č. 0367-18-P04 za předpokladu, že
Rada Zlínského kraje dne 07.05.2018 schválí Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu uzavřený mezi Zlínským krajem a
společností Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, sídlem Mostní
4058, Zlín.
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Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018, navýšení závazného objemu
ostatních osobních nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R12/18

bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, ve výši 50.000 Kč, dle přílohy č. 039218-P03;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, ve výši 195.000
Kč, dle přílohy č. 0392-18-P04;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, ve výši 238.000 Kč,
dle přílohy č. 0392-18-P05;
4. poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR Krajské
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422, v
celkové výši 85.000 Kč, dle přílohy č. 0392-18-P06;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0099/2018 dle přílohy č. 0392-18-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2018 příspěvkovým organizacím v
oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0392-18-P07;
3. navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů a účelové vyčlenění
ostatních osobních nákladů pro rok 2018 příspěvkovým organizacím v oblasti kultury
a památkové péče, dle přílohy č. 0392-18-P08.
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Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" a zapsání
Tradičních hodů s právem na Uherskohradišťsku na "Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R12/18

schvaluje
a) udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé
ovládání dovedností, postupu technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání
těchto zkušeností budoucím generacím laureáty, dle přílohy č. 0393-18-P05;
b) záměr Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ
00092126, odkoupit výrobky od nositelů titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje" v celkové hodnotě 50.000 Kč, v termínu do 31.12.2018;
c) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč v rámci udělení titulu "Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje" každému z oceněných, dle přílohy č. 0393-18P05;
d) zápis "Tradičních hodů s právem na Uherskohradišťsku" na "Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje".
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Školství - Investiční záměry příspěvkových organizací, fond investic - IKAP
ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R12/18

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – nákup frézek", dle přílohy č. 0387-18P01,
b) "SPŠ Otrokovice - dodávka zařízení" (Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje), dle přílohy č. 0387-18-P02;
2. za podmínky schválení bodu 1a) investiční záměr č. 1424/150/04/18 na akci
"Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – nákup frézek", dle přílohy č. 0387-18-P03;
3. za podmínky schválení bodu 1b) investiční záměr č. 1425/150/04/18 na akci "SPŠ
Otrokovice - dodávka zařízení", dle přílohy č. 0387-18-P04;
4. změny plány tvorby a použití fondů investic:
a) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822,
763 21 Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0387-18-P05;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, dle přílohy č. 0387-18-P06;
c) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0387-18-P07;
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d) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín,
Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0387-18-P08;
e) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0387-18-P09;
g) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0387-18-P10;
f) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci, Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem,
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 038718-P11;
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 – nákup
frézek";
b) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ
00128198, na akci "SPŠ Otrokovice - dodávka zařízení";
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem,
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, k posílení jejího
fondu investic ve výši 80.000 Kč, dle přílohy č. 0387-18-P12.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R12/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0101/2018 dle přílohy č. 0385-18-P01.
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Školství - fond investic, investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R12/18

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323, dle přílohy č. 0386-18-P01;
2. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Uherské Hradiště, se sídlem
Mariánské nám. 125,686 01 Uherské Hradiště, ve výši 500.000 Kč na přípravu a
realizace akce "ZUŠ Uherské Hradiště - klavír", dle přílohy č. 0386-18-P02;
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3. rozpočtové opatření č. RZK/0102/2018, dle přílohy č. 0386-18-P03.
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Školství - Ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R12/18

schvaluje
seznam školních metodiků prevence, kteří převezmou ocenění za kvalitní a
přínosnou práci v oblasti prevence v rámci slavnostního Ocenění školních metodiků
prevence Zlínského kraje 2018, dle přílohy č. 0389-18-P01.
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Školství - Ocenění žáků Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R12/18

schvaluje
seznam žáků Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za mimořádné úspěchy v
mimoškolní činnosti a za mimořádný čin v rámci slavnostního Ocenění žáků
Zlínského kraje 2018, dle přílohy č. 0390-18-P02.
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Ocenění žáků stavebních oborů v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje
2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R12/18

schvaluje
poskytnutí finančních darů za úspěchy v odborných soutěžích stavebních
řemeslných oborů za rok 2017, dle přílohy č. 0384-18-P01.
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Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R12/18

jmenuje
1. 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, Mgr.
Lenka Janalíková, Mgr. Karel Zerzáň, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Milada
Justinová, Mgr. Věra Brázdilová;
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2. 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, Jiří Čunek, Mgr. Josef Havela,
PhDr. Vlastislav Kožela, PaedDr. Vlasta Korabová, Mgr. Radana Štefková;
3. 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, Josef Zicha, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Zuzana Mücková, PaedDr.
Bronislava Kudelová, Milan Kratochvíl.
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Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitele/ředitelky p.
o. a vyhlášení nových konkursů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R12/18

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Jana
Pivečky a Střední odborné školy Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0391-18-P01;
2. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia
Otrokovice, IČ 61716693, dle přílohy č. 0391-18-P03;
3. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č.
0391-18-P05;
4. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy,
Mateřské školy a Praktické školy Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0391-18-P07;
5. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
a Základní školy Liptál, IČ 70238499, dle přílohy č. 0391-18-P09;
6. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
Valašské Meziříčí, IČ 62334808, dle přílohy č. 0391-18-P11;
7. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední průmyslové
školy Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0391-18-P13;
8. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Uherské Hradiště, IČ 46254323, dle přílohy č. 0391-18-P15;
9. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Otrokovice, IČ 00839311, dle přílohy č. 0391-18-P17;
10. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Uherský Brod, IČ 46254552, dle přílohy č. 0391-18-P19;
11. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
Uherské Hradiště, IČ 60371773, dle přílohy č. 0391-18-P21;
12. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Středního
odborného učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0391-18-P23;
13. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní
akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí, IČ 00843504, dle přílohy č.
0391-18-P25;
14. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední
uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č. 0391-18P27;
15. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
Zašová, IČ 60990597, dle přílohy č. 0391-18-P29;
16. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Vsetín, IČ 00851906, dle přílohy č. 0391-18-P31;
17. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy
hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0391-18-P33;
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schvaluje
vyhlášení konkursů dle přílohy č. 0391-18-P35 na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Dětského domova Zašová, IČ 60990597;
2. Základní umělecké školy Vsetín, IČ 00851906;
3. Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832.
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Příspěvkové organizace - jmenování ředitelů a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R12/18

jmenuje
s účinností od 01.08.2018:
1. pana *** na pracovní místo ředitele Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, IČ
47935774, dle přílohy č. 0373-18-P01;
2. pana *** na pracovní místo ředitele Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné
školy Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0373-18-P02;
3. pana *** na pracovní místo ředitele Gymnázia Otrokovice, IČ 61716693, dle
přílohy č. 0373-18-P03;
4. paní *** na pracovní místo ředitelky Gymnázia a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0373-18-P04;
5. pana *** na pracovní místo ředitele Základní školy, Mateřské školy a Praktické
školy Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0373-18-P05;
6. pana *** na pracovní místo ředitele Dětského domova a Základní školy Liptál, IČ
70238499, dle přílohy č. 0373-18-P06;
7. paní *** na pracovní místo ředitelky Dětského domova Valašské Meziříčí, IČ
62334808, dle přílohy č. 0373-18-P07;
8. pana *** na pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 0373-18-P08;
9. pana *** na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Uherské Hradiště,
IČ 46254323, dle přílohy č. 0373-18-P09;
10. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Otrokovice, IČ
00839311, dle přílohy č. 0373-18-P10;
11. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Uherský Brod, IČ
46254552, dle přílohy č. 0373-18-P11;
12. paní *** na pracovní místo ředitelky Dětského domova Uherské Hradiště, IČ
60371773, dle přílohy č. 0373-18-P12;
13. pana *** na pracovní místo ředitele Středního odborného učiliště Uherský Brod,
IČ 00055107, dle přílohy č. 0373-18-P13;
14. pana *** na pracovní místo ředitele Obchodní akademie a Vyšší odborné školy
Valašské Meziříčí, IČ 00843504, dle přílohy č. 0373-18-P14;
15. pana *** na pracovní místo ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské
Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č. 0373-18-P15;
stanovuje
s účinností od 01.08.2018 plat:
1. řediteli Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, dle přílohy č. 0373-18P16;
2. řediteli Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín, IČ 46276327,
dle přílohy č. 0373-18-P17;
3. řediteli Gymnázia Otrokovice, IČ 61716693, dle přílohy č. 0373-18-P18;
4. ředitelce Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ
00559504, dle přílohy č. 0373-18-P19;
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5. řediteli Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín, IČ 70238898, dle
přílohy č. 0373-18-P20;
6. řediteli Dětského domova a Základní školy Liptál, IČ 70238499, dle přílohy č.
0373-18-P21;
7. ředitelce Dětského domova Valašské Meziříčí, IČ 62334808, dle přílohy č. 037318-P22;
8. řediteli Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 037318-P23;
9. řediteli Základní umělecké školy Uherské Hradiště, IČ 46254323, dle přílohy č.
0373-18-P24;
10. ředitelce Základní umělecké školy Otrokovice, IČ 00839311, dle přílohy č. 037318-P25;
11. ředitelce Základní umělecké školy Uherský Brod, IČ 46254552, dle přílohy č.
0373-18-P26;
12. ředitelce Dětského domova Uherské Hradiště, IČ 60371773, dle přílohy č. 037318-P27;
13. řediteli Středního odborného učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č.
0373-18-P28;
14. řediteli Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí, IČ
00843504, dle přílohy č. 0373-18-P29;
15. řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, IČ 60371749, dle
přílohy č. 0373-18-30.

34

Nástroj pro řízení projektů a projektové dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R12/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o implementaci a poskytování služeb souvisejících se zavedením
aplikačního software - centrálního nástroje pro řízení projektů a projektové
dokumentace pro Krajský úřad Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Icontio ltd.,
organizační složka, se sídlem Holandská 854/1, 639 00 Brno, IČ 27729958, dle
přílohy č. 0394-18-P02.
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Rekonstrukce budovy č. 1 - organizační uspořádání 2. NP budovy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R12/18

ukládá
Ing. Milanovi Štáblovi, vedoucímu Odboru investic, předložit materiál obsahující
demolici budovy bez č.p./č.e. označované č. 1, která je součástí pozemku p. č. st.
3290, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, a
výstavbu nové budovy v termínu nejpozději na zasedání Rady Zlínského kraje dne
18.06.2018.
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Svěření rozhodování o uzavírání smluv o mlčenlivosti a ochraně informací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R12/18

svěřuje
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování
o uzavírání smluv o mlčenlivosti, ochraně informací a souhlasu s dodržováním
bezpečnostních pravidel v souvislosti s předáním přihlašovacích údajů, se kterými
se subjekty přejímající tyto informace a údaje seznámí v rámci spolupráce nebo
přístupu do informačních systémů nebo do prostor Zlínského kraje, a oprávnění
uzavírat tyto smlouvy jménem Zlínského kraje.
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Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R12/18

stanovuje
počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského kraje
s účinností od 01.06.2018, dle přílohy č. 0397-18-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0105/2018 dle přílohy č. 0397-18-P03;
stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského
úřadu Zlínského kraje pro rok 2018 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 209.915.000
Kč.
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Záštity, dary, dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R12/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) XXIV. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu mladých koncertních umělců
TALENTINUM pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem
Náměstí T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČ 27673286;
2) 16. včelařskou poutí na Sv. Hostýn pořádanou Českým svazem včelařů, z. s.,
základní organizací Bystřice pod Hostýnem, se sídlem č. p. 203, 768 61 Slavkov pod
Hostýnem, IČ 47930209;
3) 11. ročníkem Divadelního festivalu Ludmily Cápkové pořádaným Divadelním
spolkem Kroměříž z. s., se sídlem Prusinovského 114/2, 767 01 Kroměříž, IČ
27035018;
4) Dnem Diakonie pořádaným Diakonií ČCE - střediskem ve Valašském Meziříčí, se
sídlem Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47863561;
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5) 44. ročníkem Letní filmové školy pořádaným Asociací českých filmových klubů, z.
s., se sídlem Stonky 860, 680 00 Uherské Hradiště, IČ 61387550;
6) akcemi Valašské slavnosti myslivosti a O zlatou srnčí trofej pořádanými
pobočným spolkem Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký
spolek Vsetín, se sídlem Smetanova 1462, 755 01 Vsetín, IČ 67777902;
7) benefiční akcí pro Charitu Uherský Brod pořádanou Oblastní charitou Uherský
Brod, se sídlem Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod, IČ 48489336;
8) Republikovým finálem v minifotbale základních škol Sportovní liga základních škol
pořádaným pobočným spolkem Krajská rada Asociace školních sportovních klubů
České republiky Zlínského kraje, pobočný spolek, se sídlem Tyršova 1561, 769 01
Holešov, IČ 70930139;
9) akcí Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině 2018 pořádanou
výborem Javorisnkých slavností a Klubem kultury Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092100;
10) Mistrovstvím Evropy 2018 v silniční cyklistice juniorů a mužů a žen U 23
pořádaným Cyklistickým klubem Brno, z. s., se sídlem Rašínova 103/2, Brno-město,
602 00 Brno, IČ 03446344;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad:
1) 34. ročníkem Krajské výstavy psů Zlín pořádaným Kynologickým spolkem Zlín, se
sídlem Pod Vrškem 6422, 760 01 Zlín, IČ 70288704;
2) akcemi Valašské slavnosti myslivosti a O zlatou srnčí trofej pořádanými
pobočným spolkem Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký
spolek Vsetín, se sídlem Smetanova 1462, 755 01 Vsetín, IČ 67777902;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad 27. ročníkem
republikového finále Dětské Porty pořádaným pobočným spolkem Pionýr, z. s. Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, se sídlem Riegrovo náměstí 149/33,
767 01 Kroměříž, IČ 70435545;
d) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad odbornou konferencí
na téma Provoz, ekonomika a stravování v pobytových sociálních službách
pořádanou Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., se
sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČ 60445831;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Kapka naděje, se sídlem Revoluční 1200/16,
110 00 Praha 1, IČ 26200490;
2) ve výši 30.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova
1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755;
3) ve výši 20.000 Kč Občanskému sdružení Zákopčan, se sídlem Solanec pod
Soláněm 62, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ 22890670,
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
1) ve výši 15.000 Kč spolku ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH ZLÍN, se sídlem Hlavní
1254, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ 48473189, na pořádání tří dopravních akcí
v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0378-18-P05;
2) ve výši 100.000 Kč pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, p.
s., se sídlem Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IĆ 02250365, na činnost pobočného spolku
v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0378-18-P09;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0100/2018 dle přílohy č. 0378-18-P06;
d) neposkytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 146.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje pobočnému spolku Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace
Zlínského kraje, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČ 75147921, na činnost
pobočného spolku v roce 2018.
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39

Doprava - rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti
veřejné dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R12/18

schvaluje
přímé uzavření rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti
veřejné dopravy s dodavatelem ANTE, spol. s r. o., IČ 46345761, se sídlem Pod
Pekařkou 1086/27, 147 00 Praha 4-Podolí, dle přílohy č. 0407-18-P02.

40

Doprava - zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou i drážní dopravou
po roce 2019 - plánovaný rozsah

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R12/18

bere na vědomí
informaci o připravované optimalizaci veřejné linkové i železniční dopravy Zlínského
kraje, přípravě Plánu dopravní obslužnosti, a že vlivem redukcí a snižováním
rozsahu objednávané regionální železniční dopravy v minulých letech došlo ke
zhoršení dosahovaných přepravních charakteristik, kdy roční objednávaný dopravní
výkon poklesl až na současný rozsah 3 540 000 vlakových kilometrů a je provázen
významným úbytkem cestujících, poklesem tržeb, celkovým zhoršením efektivity
vynakládaných veřejných prostředků na dopravní obslužnost a zhoršenou dopravní
dostupností obcí Zlínského kraje, viz příloha č. 0408-18-P01;
schvaluje
pro jízdní řád 2019+ záměr maximálního ročního rozsahu objednávané regionální
železniční dopravy na území ZLK ve výši 4 900 000 vlkm pro nové smluvní
uspořádání na železnici a záměr maximálního ročního rozsahu 25 000 000 vozkm
pro novou koncepci regionální autobusové dopravy na území Zlínského kraje;
ukládá
1. Ing. Pavlu Botkovi, náměstkovi hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy, aby
pokračoval v přípravě nové dopravní koncepce veřejné dopravy Zlínského kraje,
která významně zvýší atraktivitu veřejné dopravy pro cestující, zlepší dopravní
obslužnost kraje a účelným vynaložením krajských finančních prostředků přispěje
ke zvrácení negativního trendu přepravních charakteristik;
2. Ing. Aleně Zmekové, vedoucí Odboru ekonomického, připravit změnu
rozpočtového výhledu Zlínského kraje na období 2019-2023;
pověřuje
Ing. Pavla Botka, náměstka hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy
vyjednáváním o plném dopravním a tarifním začlenění systémů MHD měst na území
Zlínského kraje do připravovaného systému IDS Zlínského kraje.
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41

Veřejná zakázka "Expozice v 21. budově ve Zlíně"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R12/18

bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky s názvem "Expozice v 21. budově ve
Zlíně", dle přílohy č. 0409-18-P01;
schvaluje
1. zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Expozice v 21. budově ve
Zlíně", dle přílohy č. 0409-18-18-P02;
2. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Expozice v 21. budově ve Zlíně“
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0409-18-P03 až č. 0409-18-P08,
za podmínky účinného zrušení předchozího zadávacího řízení;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Pavla Hošková, Ing.
František Mikeštík, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Jan Hanus, a náhradníky: Mgr. Blanka
Bohunová, Petr Ruber, Martina Chovancová, DiS., Ing. Zlatomír Zambal;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, Ing. Petr Kedra, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Ing. Pavla Hošková,
Mgr. Jan Hanus, Ing. arch. Martina Hovořáková, a náhradníky: Ing. František
Mikeštík, Ing. Dagmar Sýnková, Ing. Jitka Václavíková, Martina Chovancová, DiS.,
Mgr. Blanka Bohunová, Ing. Zlatomír Zambal, Petr Ruber;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost Tender Solution s. r. o., se sídlem Jinonická
804/80, 158 00 Praha 5, IČ 26507536, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce s názvem "Expozice v 21. budově ve Zlíně" podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 040918-P09.

Zlín 7. května 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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