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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 15. zasedání dne 11.06.2018

1

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R15/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
1. informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2018 k 30.04.2018, dle přílohy č. 0528-18-P01;
2. hospodařeni nemocnic založených Zlínským krajem k 31.12.2017, dle přílohy č.
0528-18-P02;
3. informaci o struktuře zdravotních služeb a ukazatelích výkonnosti nemocnic
založených Zlínských krajem dle přílohy č. 0528-18-P03;
4. informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
30.04.2018 zobrazení v trendu 2016-2018 dle příloh č. 0528-18-P04 až č. 0528-18P07.

2

Zdravotnictví - Změny v „Integrované strategické koncepci pro řízení
zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji “

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R15/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit Změny v „Integrované strategické koncepci pro řízení zdravotnictví a
rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji“, dle přílohy č. 0529-18-P02;
2. schválit záměr fúze nemocnic založených Zlínským krajem;
3. uložit Radě Zlínského kraje připravit ve spolupráci s jednotlivými představenstvy
nemocnic založených Zlínským krajem fúzi těchto nemocnic;
pověřuje
Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje, zajistit mediální komunikaci ke změnám v
„Integrované strategické koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických
služeb ve Zlínském kraji“ a k záměru fúze nemocnic založených Zlínským krajem.
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3

Technologické inovační centrum – personální změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R15/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. navrhnout odvolání ***, z funkce jednatele obchodní společnosti Technologické
inovační centrum, s. r. o., IČ 26963574;
2. navrhnout do funkce jednatele obchodní společnosti Technologické inovační
centrum, s. r. o., IČ 26963574, ***;
3. uložit zástupci Zlínského kraje delegovanému na valnou hromadu obchodní
společnosti Technologické inovační centrum, s. r. o., IČ 26963574, hlasovat dle
návrhu Zastupitelstva Zlínského kraje.

4

Školství - financování projektu příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R15/18

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 0530-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0130/2018, dle přílohy č. 0530-18-P03;
3. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 10.000 Kč na celkovou výši 50.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Obchodní
akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, se sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60371731,
na přípravu a realizaci akce „Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště Dílna HW a počítačových sítí“, dle přílohy č. 0530-18-P04;
4. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2018 o 10.000 Kč na celkovou částku 21.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60371731, na přípravu a realizaci akce „Obchodní akademie, VOŠ a JŠ
Uherské Hradiště - Dílna HW a počítačových sítí“, dle přílohy č. 0530-18-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo
D/0319/2018/ŘDP, o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková výše návratné finanční výpomoci o
6.000 Kč na 1.887.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Vyšší
odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště, se sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60371731, na
přípravu a realizaci akce „Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - Dílna
HW a počítačových sítí“, a uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0530-18-P06.
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5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Krajskému ředitelství policie
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R15/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/0086/2018/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje, IČ 72052767, dle přílohy č. 0524-18-P01.

6

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
25.06.2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R15/18

schvaluje
návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
25.06.2018, ve znění změn přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0525-18-P02.

7

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R15/18

bere na vědomí
1) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad Mezinárodní
konferencí "Proměny vinařské kultury" pořádanou Občanským sdružením
"Kunovjan", z. s., se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, IČ 62831585;
2) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad Krajským sokolským sletem
pořádaným Sokolskou župou Komenského, se sídlem Sokolská 4427, 760 01 Zlín,
IČ 16361083.

Zlín 11. června 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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