R13/18
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 21.05.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R13/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0446-18-P01.

3

Školství - Gymnázium a JŠ Zlín - Zázemí památníku T. Bati - realizace akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R13/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati" dle přílohy č. 0417-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele ALSPO ZLÍN s. r. o., se sídlem Kudlov 71, 760 01 Zlín, IČ
26954532;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ALSPO ZLÍN s. r. o., se sídlem Kudlov 71,
760 01 Zlín, IČ 26954532, dle příloh č. 0417-18-P02 až č. 0417-18-P05.

4

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R13/18

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1405/150/02/18 na akci "ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní
hala" dle přílohy č. 0418-18-P01;
b) č. 1428/150/04/18 na akci "OU a ZŠ Holešov - rekonstrukce kuchyně", dle přílohy
č. 0418-18-P02;
c) č. 1429/150/04/18 na akci "SPŠ a OA Uherský Brod – rekonstrukce sociálních
zařízení", dle přílohy č. 0418-18-P03;
d) č. 1431/150/05/18 na akci "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště – vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář", dle přílohy č.
0418-18-P04;
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2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1376/150/09/17-01/05/18 na akci "Gymnázium a JŠ Zlín - zázemí památníku T.
Bati", dle přílohy č. 0418-18-P05;
3. uzavření smlouvy o spolupráci na projektu sportovní haly ve Valašském Meziříčí
mezi Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle přílohy č. 0418-18-P06;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Valašské
Meziříčí mezi Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle přílohy č. 0418-18-P07;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
5.789.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 1.125.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01
Holešov, IČ 47935910, na přípravu a realizaci akce "OU a ZŠ Holešov –
rekonstrukce kuchyně", dle přílohy č. 0418-18-P08;
6. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
3.890.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 220.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688
01 Uherský Brod, IČ 14450437, na přípravu a realizaci akce "SPŠ a OA Uherský
Brod – rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 0418-18-P09;
7. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
7.091.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 334.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644, na přípravu a realizaci akce "SŠ
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – vybudování pracoviště pro
odborný výcvik oboru Cukrář", dle přílohy č. 0418-18-P10;
8. zařazení akce „ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury – realizace úspor energie“
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, IČ
47935928, do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy
č. 0418-18-P11;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0116/2018 dle přílohy č. 0418-18-P12;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s dokončením přípravy,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Základní škola Holešov, IČ 47935910,
na akci "OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce kuchyně";
b) příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod, IČ 14450437, na akci "SPŠ a OA Uherský Brod – rekonstrukce sociálních
zařízení";
c) příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, IČ 00559644, na akci "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště – vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář".
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5

Školství - ISŠ COP Valašské Meziříčí - sportovní hala - příprava akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R13/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské
Meziříčí – sportovní hala - projektová dokumentace“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 0419-18-P01 až č. 0419-18-P11, výzvou
dodavatelům uvedeným v příloze č. 0419-18-P12 a uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. arch. Martina
Hovořáková, Ing. Libor Pecháček, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Ing. František
Mikeštík, Bc. Jitka Chobotová, Martina Chovancová, DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, PhDr. Stanislav Minařík, Ing. arch. Martina Hovořáková, Mgr. Michal Uherek,
Ing. Libor Pecháček, Bc. Robert Stržínek, RNDr. David Černoch a náhradníky: Ing.
František Mikeštík, Ing. Roman Krajíček, Ing. Petr Burša, Martina Chovancová, DiS.,
Bc. Jitka Chobotová, Ing. Josef Vrátník a Ing. Alena Jaremejková.

6

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové
středisko Zlín - zhotovení stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R13/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín –
zhotovení stavby" a související dokumenty, dle příloh č. 0422-18-P01 až č. 0422-18P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele MANAG, a. s., se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 47906898;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem MANAG, a. s., se sídlem Zarámí 92, 760
01 Zlín, IČ 47906898, dle příloh č. 0422-18-P04 a č. 0422-18-P05.

7

Veřejná zakázka „Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací
chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R13/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy
- Krajského úřadu Zlínského kraje", dle přílohy č. 0420-18-P01;
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schvaluje
1. výběr dodavatele RIVAL FLOOR, s. r. o., se sídlem Tovární 2013, 686 03 Staré
Město, IČ 26900866;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem RIVAL FLOOR, s. r. o., se sídlem Tovární 2013,
686 03 Staré Město, IČ 26900866, dle přílohy č. 0420-18-P02 a P03.

8

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R13/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. části pozemku
- dílu "d+e" o výměře 39 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1112 geometrickým plánem č. 21214976/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice;
2. pozemku
- p. č. 1112/2, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1112 geometrickým plánem č. 21214976/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice.

9

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R13/18

rozhodla
o částečném prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 13.647 Kč, vyměřeného
Základní umělecké škole Zlín - Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín, IČ 00226327,
Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 2/2018
ze dne 26. března 2018, č. j. KUZL 22692/2018, dle přílohy č. 0442-18-P03.

10

Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R13/18

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, na rok 2018, ve výši 20.000.000 Kč na celkovou výši
399.335.000 Kč, dle přílohy č. 0414-18-P01.
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11

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R13/18

schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 0413-18-P02.

12

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R13/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0108/2018, dle přílohy č. 0410-18-P01.

13

Projekt podpory třídění komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R13/18

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 4 k „Dohodě o spolupráci při realizaci projektu "Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky na území Zlínského kraje“ č. D/1770/2014/ŽPZE se společností EKO-KOM,
a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČ 25134701, dle přílohy
č. 0412-18-P01;
2. uzavření Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu "Rozvoj sběru
použitých elektrozařízení" se společností ASEKOL a. s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 27373231, dle přílohy č.
0412-18-P02;
3. uzavření Dodatku č. 1 „Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci“ uzavřené se
společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ
27257843, dle přílohy č. 0412-18-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0111/2018 dle přílohy č. 0412-18-P04;
5. poskytnutí daru ve formě finančních prostředků nejlepším obcím, v jednotlivých
kategoriích, oceněným v soutěži "O keramickou popelnici" za rok 2017, dle příloh č.
0412-18-P05 až č. 0412-18-P16.
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14

Projekt "Podpora biodiverzity v evropsky významných lokalitách soustavy
Natura 2000 na území Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R13/18

schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Podpora biodiverzity v EVL soustavy
Natura 2000 na území Zlínského kraje", dle přílohy č. 0411-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0109/2018, dle přílohy č. 0411-18-P02;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D315010038
vydanými Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu životní
prostředí na projekt "Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území
Zlínského kraje", registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006929, ve znění
přílohy č. 0411-18-P03.

15

Školství - zařazení projektové přípravy do Střednědobého plánu reprodukce
majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R13/18

bere na vědomí
vyhlášení výzvy č. 100 zaměřené na snížení energetické náročnosti veřejných budov
z Operačního programu životní prostředí dle přílohy č. 0430-18-P01;
schvaluje
1. zařazení přípravných prací do Střednědobého plánu reprodukce majetku
Zlínského kraje pro akci "SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266,
765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0430-18-P02,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0114/2018, dle přílohy č. 0430-18-P03,
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266,
765 02 Otrokovice, IČ 00128198, ve výši 600.000 Kč na přípravu akce „SPŠ
Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“, dle přílohy č. 0430-18-P04;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizace investiční akce "SPŠ Otrokovice –
rekonstrukce sportovní haly" příspěvkové organizace Střední průmyslová škola
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198.
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16

Kultura - financování projektu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce
2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R13/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci ve výši
3.650.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na realizaci akce "Zefektivnění
prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice
tragédie na Ploštině", dle přílohy č. 0433-18-P01.

17

Navýšení ceny za zpracování projektových dokumentací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R13/18

souhlasí
s navýšením ceny za zpracování projektových dokumentací, v návaznosti na
realizaci projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných Zlínským krajem", dle požadavků schválených Radou Zlínského kraje
usnesením č. 0327/R11/18 ze dne 20.04.2018 uvedených v příloze č. 0337-18-P02,
a to:
a) o částku 12.000 Kč celkově na 40.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
b) o částku 15.000 Kč celkově na 25.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827,
c) o částku 14.250 Kč celkově na 30.250 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední
odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771,
c) o částku 6.000 Kč celkově na 16.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917;
ukládá
ředitelům dotčených příspěvkových organizací zpracovat PD do 15.06.2018 za ceny
uvedené v příloze č. 0435-18-P01.

18

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. - dodatek
Smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R13/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje s Lindou Křenovskou, trvalým pobytem ***, *** Louky, datum
narození ***.***.1979, a to dle přílohy č. 0441-18-P01.
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19

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2018, smlouva
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R13/18

ruší
usnesení č. 0281/R09/18 ze dne 09.04.2018, bod 4 v části, jíž bylo schváleno
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0302-18-P05;
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem Občanské sdružení
"Kunovjan, z.s., IČ 62831585, se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, na
realizaci akce Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto v roce 2018, dle
přílohy č. 0447-18-P01.

20

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

0388/R13/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření RZK č. RZK/0110/2018, dle přílohy č. 0434-18-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2018 příspěvkovým organizacím v
oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0434-18-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. 0434-18-P08;
bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, ve výši 100.000 Kč
, dle přílohy č. 0434-18-P03;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Hvězdárně Valašské Meziříčí, IČ 00098639, ve výši 51.000 Kč dle přílohy
č. 0434-18-P04;
3. poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, ve výši 350.000
Kč, dle přílohy č. 0434-18-P05 a č. 0434-18-P06.
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21

Kultura - dodatek Smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R13/18

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 18 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 02.09.2013 mezi 14|15
Baťův institut, IČ 72563346 a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, IČ
70947422, dle příloh č. 0432-18-P02 až č. 0432-18-P04.

22

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R13/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0112/2018 dle přílohy č. 0425-18-P01.

23

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R13/18

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 2.036.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0431-18-P02, na celkovou částku
325.076.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.

24

Školství - odpisové plány, fondy investic, převody prostředků z rezervních
fondů, investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R13/18

souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení fondů investic příspěvkových organizací:
1. Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926, ve výši 100.000 Kč;
2. Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy, IČ 00226327, ve výši 84.000 Kč;
3. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131, ve výši
60.000 Kč;
4. Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632, ve výši 170.000
Kč;
5. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve
výši 280.000 Kč;
6. Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem, IČ 70859957, ve výši
12.000 Kč;
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schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2018, dle příloh č. 0427-18-P02 až č. 0427-18-P58;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č.
0427-18-P59;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, dle
přílohy č. 0427-18-P60;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, dle
přílohy č. 0427-18-P61;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, dle
přílohy č. 0427-18-P62;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0427-18-P63
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola Holešov, IČ
47935910, dle přílohy č. 0427-18-P64
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž,
IČ 70844534, dle přílohy č. 0427-18-P65;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482,
dle přílohy č. 0427-18-P66;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ
00843407, dle přílohy č. 0427-18-P67;
j) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0427-18-P68;
k) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0427-18-P69;
l) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a
Střední pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č. 0427-18-P70;
m) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936, dle přílohy č. 0427-18-P71;
n) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0427-18-P72;
o) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ
61715999, dle přílohy č. 0427-18-P73;
p) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod IČ
00055107, dle přílohy č. 0427-18-P74;
q) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 0427-18-P75;
r) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0427-18-P76;
s) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ
00637939, dle přílohy č. 0427-18-P77;
t) změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843393, dle přílohy č. 0427-18-P78;
u) změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČ
61716707, dle přílohy č. 0427-18-P79;
v) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0427-18-P80;
w) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0427-18-P81;
3. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2018, dle příloh č. 0427-18-P88 a č.0427-18-89;
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4. poskytnutí investičního příspěvku v roce 2018 ve výši 70.000 Kč příspěvkové
organizaci Základní umělecká škola Uherský Ostroh, se sídlem Šance 166, 687 24
Uherský Ostroh, IČ 46254277, na nákup cimbálu, dle přílohy č. 0427-18-P90;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0113/2018, dle přílohy č. 0427-18-P91.

25

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R13/18

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín, IČ
00559482, serveru HP PL ML350T05, inventární číslo C909, pořizovací cena
248.195 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2007, a to formou ekologické
likvidace.

26

Jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R13/18

jmenuje
***, členem školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední
škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škole s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, s účinností od 22.05.2018.

27

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R13/18

jmenuje
1. 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, Mgr.
Lenka Janalíková, Bc. Yvetta Mendlová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Jaromír
Štěpán;
2. 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, Denisa
Šudrlová;
3. 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, Mgr.
Otakar Klímek, Ing. Pavel Karhan.
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28

Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitele/ředitelky p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R13/18

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
Uherský Ostroh, IČ 60371811, dle přílohy č. 0429-18-P01;
2. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
Vizovice, IČ 61716651, dle přílohy č. 0429-18-P03;
3. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474,
dle přílohy č. 0429-18-P05;
4. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy
č. 0429-18-P07;
5. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Plavecké školy
Uherské Hradiště, IČ 48489573, dle přílohy č. 0429-18-P09;
6. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Uherské Hradiště, Palackého náměstí, IČ 60371668, dle přílohy
č. 0429-18-P11;
7. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČ 70238910, dle přílohy č. 0429-18P13;
8. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Slavičín, IČ 44118155, dle přílohy č. 0429-18-P15;
9. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Zlín, Středová, IČ 61716421, dle přílohy č. 0429-18-P17;
10. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem, IČ 70859957, dle přílohy č. 0429-18P19;
11. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
Kroměříž, IČ 63458691, dle přílohy č. 0429-18-P21;
12. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809, dle přílohy č. 0429-18P23;
13. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Hulín, IČ 63458641, dle přílohy č. 0429-18-P25.

29

Příspěvkové organizace - jmenování ředitelů a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R13/18

jmenuje
s účinností od 01.08.2018:
1. paní *** na pracovní místo ředitelky Dětského domova Uherský Ostroh, IČ
60371811, dle přílohy č. 0424-18-P01;
2. pana *** na pracovní místo ředitele Dětského domova Vizovice, IČ 61716651, dle
přílohy č. 0424-18-P02;
3. pana *** na pracovní místo ředitele Střední školy informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0424-18-P03;
4. pana *** na pracovní místo ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy č. 0424-18-P04;
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5. pana *** na pracovní místo ředitele Plavecké školy Uherské Hradiště, IČ
48489573, dle přílohy č. 0424-18-P05;
6. pana *** na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Uherské
Hradiště, Palackého náměstí, IČ 60371668, dle přílohy č. 0424-18-P06;
7. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží, IČ 70238910, dle přílohy č. 0424-18-P07;
8. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Slavičín, IČ
44118155, dle přílohy č. 0424-18-P08;
9. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy Zlín, Středová, IČ 61716421,
dle přílohy č. 0424-18-P09;
10. pana *** na pracovní místo ředitele Základní školy Bystřice pod Hostýnem, Pod
Dubíčkem, IČ 70859957, dle přílohy č. 0424-18-P10;
11. paní *** na pracovní místo ředitelky Dětského domova Kroměříž, IČ 63458691,
dle přílohy č. 0424-18-P11;
12. pana *** na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00851809, dle přílohy č. 0424-18-P12;
13. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Hulín, IČ
63458641, dle přílohy č. 0424-18-P13;
stanovuje
s účinností od 01.08.2018 plat:
1. ředitelce Dětského domova Uherský Ostroh, IČ 60371811, dle přílohy č. 0424-18P14;
2. řediteli Dětského domova Vizovice, IČ 61716651, dle přílohy č. 0424-18-P15;
3. řediteli Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0424-18-P16;
4. řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, IČ
00845060, dle přílohy č. 0424-18-P17;
5. řediteli Plavecké školy Uherské Hradiště, IČ 48489573, dle přílohy č. 0424-18P18;
6. řediteli Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Palackého náměstí, IČ
60371668, dle přílohy č. 0424-18-P19;
7. ředitelce Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČ 70238910,
dle přílohy č. 0424-18-P20;
8. ředitelce Základní umělecké školy Slavičín, IČ 44118155, dle přílohy č. 0424-18P21;
9. ředitelce Základní školy Zlín, Středová, IČ 61716421, dle přílohy č. 0424-18-P22;
10. řediteli Základní školy Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem, IČ 70859957, dle
přílohy č. 0424-18-P23;
11. ředitelce Dětského domova Kroměříž, IČ 63458691, dle přílohy č. 0424-18-P24;
12. řediteli Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809, dle
přílohy č. 0424-18-P25;
13. ředitelce Základní umělecké školy Hulín, IČ 63458641, dle přílohy č. 0424-18P26.

30

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky I"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R13/18

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 "Výběr
dodavatele výpočetní techniky I", dle přílohy č. 0439-18-P01;
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schvaluje
1. pro část 1: Dodávka 35 kusů 15,6“ notebooků a 35 kusů dokovacích stanic výběr
dodavatele AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 47676795;
2. pro část 2: Dodávka 15 kusů 14“ notebooků a 15 kusů dokovacích stanic výběr
dodavatele AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 47676795;
3. uzavření smluv pro část 1 a část 2 s dodavatelem AutoCont CZ a.s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 47676795, dle přílohy
č. 0439-18-P02 a č. 0439-18-P03.

31

Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti elektronických komunikací
a informačních a komunikačních technologií

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R13/18

schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti elektronických
komunikací a informačních a komunikačních technologií mezi Zlínským krajem a
společností České Radiokomunikace a. s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov,
169 00 Praha 6, IČ 24738875, dle přílohy č. 0436-18-P02 až č. 0436-18-P08.

32

Svěření rozhodování o uzavírání smluv o poskytování přístupu do
informačních systémů provozovaných Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R13/18

svěřuje
vedoucímu odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování
o uzavírání smluv o poskytování přístupu do informačních systémů provozovaných
Zlínským krajem pro organizace zřizované a zakládané Zlínským krajem, a
oprávnění uzavírat tyto smlouvy jménem Zlínského kraje.

33

Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku Zlínského kraje - Krajský úřad
Zlínského kraje - oprava kaučukových podlah budovy č. 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R13/18

bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
"Krajský úřad Zlínského kraje - oprava kaučukových podlah budovy č. 21“, dle
přílohy č. 0440-18-P01.
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Směrnice SM/75/03/18 - Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R13/18

schvaluje
směrnici SM/75/03/18 - Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0437-18-P01.

35

Záštity a dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R13/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) projektem "Cyklojízda Otrokovice - Dubnice nad Váhom" realizovaným městem
Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, IČ 00284301;
2) 20. ročníkem Mezinárodního festivalu slovenského folklóru "Jánošíkov dukát"
pořádaným spolkem Janošíkov dukát, z. s., se sídlem Chodská 2829/19I, Královo
Pole, 612 00 Brno, IČ 22830260;
3) 3. ročníkem České ceny za architekturu pořádaným ČESKOU KOMOROU
ARCHITEKTU, se sídlem Josefská 34/6, 118 00 Praha 1, IČ 45769371;
4) otevřením Domova pro Seniory - Starý mlýn pořádaným spolkem VETUS
MOLENDINI CZ z. s., se sídlem č. p. 82, 768 33 Prasklice, IČ 06753060;
5) mezinárodní konferencí "Valašsko, Masaryk a vznik Československa" pořádanou
1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí, se sídlem Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 64123693;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad:
1) krajskou konferencí na téma "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením"
pořádanou spolkem Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky,
z. s., se sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7 - Holešovice, 170 00 Praha, IČ 70856478;
2) seminářem interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení
pořádaným spolkem Cochem.cz, z. s., se sídlem Rybalkova 336/49, Vršovice, 101
00 Praha 10, IČ 03718310;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad přátelským setkáním
sociálních partnerů regionálních spolupracujících firem a zástupců základních škol
v regionu pořádaným Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školou Slavičín,
se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327;
d) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad mezinárodní
konferencí "Morava v době převratů a změn 1848-1918" pořádanou Muzeem
Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí 38, 767 11
Kroměříž, IČ 00091138;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Nadačnímu fondu "JONÁŠEK", se
sídlem Zašovská 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28643755,
na pořádání 8. ročníku benefiční akce "Jonáškovo zábavné odpoledne".
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Záměr výstavby nové nemocnice ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R13/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0115/2018, dle přílohy č. 0415-18-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic, za účelem získání maximálního množství
relevantních informací potřebných pro rozhodování samosprávy Zlínského kraj o
výstavbě nové nemocnice ZK, zabezpečit vypracování studií, analýz či dalších
odborných dokumentů;
2. vedoucímu Odboru investic, za účelem získání maximálního množství
relevantních informací potřebných pro rozhodování samosprávy Zlínského kraje o
výstavbě nové nemocnice ZK, zabezpečit činnost expertní pracovní skupiny pro
koordinaci dílčích přípravných kroků;
3. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje záměr výstavby nové
nemocnice ZK včetně relevantní dokumentace k projednání.
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Projekt "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R13/18

schvaluje
1. projektový rámec "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji",
dle přílohy č. 0444-18-P01;
2. rozpočtové opatření RZK/0117/2018, dle přílohy č. 0444-18-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Strategické
řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0444-18-P01, do
konečné podoby žádosti o podporu na projekt z Operačního programu
Zaměstnanost včetně všech povinných příloh v termínu do 15.06.2018;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Strategické řízení a chytrá veřejná
správa ve Zlínském kraji", v termínu do 15.06.2018;
bere na vědomí
výzvu č. 80 Operačního programu Zaměstnanost s názvem "Výzva pro územní
samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)", dle přílohy č. 044418-P04.
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Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - schválení
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R13/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 100.000 Kč
Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Hradební 1198,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092100, na Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na
Javořině a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 044818-P02.

Zlín 21. května 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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