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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 16. zasedání dne 18.06.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R16/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0568-18-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0405/R13/18 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 09.07.2018;
2. usnesení č. 0405/R13/18 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 09.07.2018.

2

Vyhodnocení programu RP12-17 Dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R16/18

bere na vědomí
hodnocení Programu RP12-17 - Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje, dle přílohy č. 0549-18-P01.

3

Zdravotnictví - Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R16/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem

1/16

R16/18

„Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území
Zlínského kraje" a související dokumenty, dle příloh č. 0551-18-P01 a č. 0551-18P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele 1. KORONERSKÁ s. r. o., se sídlem Benešova 141, 541 03
Trutnov, IČ 01681486;
2. uzavření smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na území Zlínského kraje s dodavatelem 1. KORONERSKÁ s. r. o., se
sídlem Benešova 141, 541 03 Trutnov, IČ 01681486, dle příloh č. 0551-18-P03 a č.
0551-18-P04.

4

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - rozšíření Hvězdárny Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R16/18

pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín,
IČ 00098574, k zahájení přípravných prací pro zpracování prověřovací studie na
akci „MRV - rozšíření hvězdárny Vsetín“;
ukládá
Ing. Tomáši Vitáskovi, řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko,
IČ 00098574, předložit zpracovanou prověřovací studii na akci „MRV - rozšíření
hvězdárny Vsetín“ Odboru kultury a památkové péče a Odboru investic v termínu do
10.11.2018.

5

Školství, sociální služby - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R16/18

schvaluje
1. zařazení akce "Gymnázium Otrokovice – modernizace učeben IT a bezbariérový
přístup" příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 13
Otrokovice, IČ 61716693, do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0547-18-P01;
2. Dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1407/150/02/18 - 01/05/18 s názvem "ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Odstranění
havarijního stavu střechy pavilonu školy", dle přílohy č. 0547-18-P02;
3. změnu struktury nákladů akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP
Velehrad - Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů“
dle přílohy č. 0547-18-P03;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, Otrokovice, IČ 61716693, dle
přílohy č. 0547-18-P04;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím se zahájením realizace investiční akce "Gymnázium Otrokovice –
modernizace učeben IT a bezbariérový přístup" příspěvkové organizace
Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, Otrokovice, IČ 61716693;
ukládá
řediteli Gymnázia Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice, IČ 61716693,
zpracovat investiční záměr v souladu se Směrnicí č. SM/41 Příprava a realizace akcí
reprodukce majetku na akci „Gymnázium Otrokovice - modernizace učeben IT a
bezbariérový přístup“ v termínu do 01.10.2018.

6

Zdravotnictví - VS nemocnice interna - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R16/18

schvaluje
1. dodatek č. 17 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 – 17/05/18 „Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního
pavilonu“, dle přílohy č. 0550-18-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu" s dodavatelem VW
WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, dle příloh
č. 0550-18-P02 a č. 0550-18-P03;
3. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace a
výkon autorského dozoru na akci „Vsetínská nemocnice a. s. - výstavba interního
pavilonu” se společností LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ
29220785, dle přílohy č. 0550-18-P04;
4. uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy na výkon funkce TDS a koordinátora
BOZP na akci „Vsetínská nemocnice a. s. - výstavba interního pavilonu” se
společnostmi SAFETY PRO s. r. o., se sídlem Přerovská 434/60, 77900 Olomouc,
IČ 28571690, a INVESTINŽENÝRING a. s., se sídlem Kapucínské náměstí 5, 602
00 Brno, IČ 60742470, dle přílohy č. 0550-18-P05.

7

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R16/18

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2018 o 13.200.000 Kč na konečnou výši
205.684.324,09 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0552-17-P02,
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2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2018 o 8.800.000 Kč na
konečnou výši 200.000.000 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na OON
na rok 2018 o 1.100.000 Kč na konečnou výši 14.800.000 Kč u příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle
přílohy č. 0552-17-P03.

8

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R16/18

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. 70/1, ostatní plocha, v k. ú. Tupesy na Moravě, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 634-294c/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 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
NN v pozemku p. č. 2009/1, ostatní plocha, v k. ú. Držková, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 794-160b/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 1.600 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. 374/1, ostatní plocha, v k. ú. Chropyně, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1726-345/2018,
- 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 1.400 Kč + DPH;
souhlasí
1. 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:
- plynového bubnového sušiče prádla, inv. č. 539-171, rok pořízení 1996, pořizovací
cena 377.645 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Loučka, IČ
70850895, formou fyzické likvidace, a to:
- konvektomatu Retigo 611 ci, inv. č. 33300118, rok pořízení 2003, pořizovací cena
197.078,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R16/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2214/16, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
- p. č. 2214/17, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 2214/18, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 634/29, ostatní plocha, o výměře 129 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 264 pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice u Slavičína;
2. pozemku
- p. č. 2040/5, orná půda, o výměře 5017 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1405 pro obec a k. ú. Napajedla.
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Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic, změna
závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů na
rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R16/18

schvaluje
a) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 0536-18-P02;
b) navýšení závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních
nákladů příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na
rok 2018, dle přílohy č. 0536-18-P03.

11

Doprava - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb (drážní
doprava)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R16/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy s dodavatelem HVH LEGAL advokátní kancelář s. r.
o., se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 25702599, dle
přílohy č. 0539-18-P01.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R16/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0131/2018, dle přílohy č. 0531-18-P01.

13

Program k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu
ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R16/18

schvaluje
Program k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2018:
a) dle přílohy č. 0534-18-P02 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí dne 25.06.2018 aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro období 2016-2019, doplněním kapitoly 15 a aktualizaci Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 včetně příloh č. 1
Základní sítě, č. 2 Zásobníku a č. 3 Dočasné sítě;
b) dle přílohy č. 0534-18-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí dne 25.06.2018 aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro období 2016-2019, doplněním kapitoly 15 a aktualizaci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 včetně příloh
č. 1 Základní sítě, č. 2 Zásobníku a č. 3 Dočasné sít.
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Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R16/18

schvaluje
Výzvu č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2018:
a) dle přílohy č. 0538-18-P02 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí dne 25.06.2018 aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro období 2016-2019, doplněním kapitoly 15 a aktualizaci Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 včetně příloh č. 1
Základní sítě, č. 2 Zásobníku a č. 3 Dočasné sítě;
b) dle přílohy č. 0538-18-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí dne 25.06.2018 aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro období 2016-2019, doplněním kapitoly 15 a aktualizaci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 včetně příloh
č. 1 Základní sítě, č. 2 Zásobníku a č. 3 Dočasné sítě.
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Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF
„Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na
úrovni krajů“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R16/18

schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF
„Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni
krajů“ mezi Zlínským krajem a Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních
věcí, IČ 00551023, dle přílohy č. 0532-18-P03.
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Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R16/18

pověřuje
za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 25.06.2018 schválí aktualizaci
Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2018 a 2019, níže uvedené
poskytovatele sociálních služeb, službou obecného hospodářského zájmu:
a) Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149, odborné
sociální poradenství, Občanská poradna Vsetín, ID 5826609, dle příloh č. 0533-18P02 a č. 0533-18-P03;
b) Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, Centrum seniorů Uherský Brod, ID
2893219, dle příloh č.0533-18-P04 a č. 0533-18-P05.
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Sociální služby - Zrušení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 3.
aktualizace transformačního plánu a dodatek ke zřizovací listině Centra
ÁČKO, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R16/18

schvaluje
1. zrušení služby "zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc", zajišťované
Centrem ÁČKO, příspěvková organizace, se sídlem Husova 402/15, Valašské
Meziříčí 75701, IČ 00851710, ke dni 31.08.2018,
2. aktualizaci č. 3 transformačního plánu Centra ÁČKO, příspěvková organizace, se
sídlem Husova 402/15, Valašské Meziříčí 75701, IČ 00851710, dle přílohy č. 053718-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině Centra
ÁČKO, příspěvková organizace, IČ 00851710, dle přílohy č. 0537-18-P05.
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Školství - změny investičních záměrů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R16/18

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1348/150/05/17 – 02/06/18 na akci "SPŠ
Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu" dle přílohy č.
0560-18-P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0560-18-P02;
3. změnu č.1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 49, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0560-18-P07;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2018 dle přílohy č. 0560-18-P03;
5. zvýšení poskytnutého investičního příspěvku o 450.000 Kč, z celkové výše
880.000 Kč na celkovou částku 1.330.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, na přípravu a realizaci akce „SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a
modernizace výukové kuchyně a výtahu“; dle přílohy č. 0560-18-P04;
6. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 258.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266,
765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na přípravu a realizaci akce „SPŠ Otrokovice –
Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu“; dle přílohy č. 0560-18P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě číslo D/2771/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 1.442.000 Kč na 5.296.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266,
765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na přípravu a realizaci akce „SPŠ Otrokovice –
Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu“ dle přílohy č. 0560-18P06;
b) uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě číslo D/0318/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 474.000 Kč na 9.982.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 49, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na přípravu a realizaci akce „ISŠ-COP a JŠ s
PSJZ Valašské Meziříčí – metrologie pro technické obory“ dle přílohy č. 0560-18P09.
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Projekty Interreg V-A SR-ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R16/18

schvaluje
1. Investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.1442/150/05/18 na
akci "KASKLO III - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – Rozvoj inovačného potenciálu
Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k
posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP", dle přílohy č. 0554-18-P01;
2. změnu č. 2 projektového rámce projektu "Úcta, hrdosť, odbornosť", dle přílohy č.
0554-18-P02;
3. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Regionální poradenské centrum SKCZ", dle přílohy č. 0554-18-P03.

20

Dodatek č. 1 IZ Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R16/18

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1384/010/11/17 – 01/05/18 "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných
organizacích zřizovaných Zlínským krajem", dle přílohy č. 0553-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2018, dle přílohy č. 0553-18-P03.

21

Veřejná zakázka "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných
příspěvkových organizacích zřizovaných Zlínským krajem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R16/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Zvýšení kybernetické bezpečnosti
ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem" formou otevřeného
nadlimitního řízení dle příloh č. 0548-18-P01 až č. 0548-18-P016,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing.
Tomáš Zimáček, Ing. Martin Prusenovský, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS.,
Bc. Jaroslav Šena, Mgr. Radim Nuc, DiS. ;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Martin
Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Tomáš Zimáček, Ing. Bc.
Miroslav Trávníček, a náhradníky: Ing. Martin Prusenovský, Martina Chovancová,
DiS., Martin Kubín, Bc. Jaroslav Šena, Ing. Roman Krajíček;
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zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost Tender Solution s. r. o., se sídlem Jinonická
804/80, 158 00 Praha 5, IČ 26507536, jako vedoucího člena sdružení Konsorcium
pro Zlínský kraj Tender + Soluzon, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce s názvem "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných
organizacích zřizovaných Zlínským krajem" podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 0548-18-P16.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R16/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0134/2018, dle přílohy č. 0555-18-P01.
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Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetní závěrky příspěvkové
organizace ZK v oblasti školství za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R16/18

bere na vědomí
hodnocení hospodaření Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2017, dle přílohy č. 0556-18-P03 a č. 0556-18-P03a;
schvaluje
1. účetní závěrku Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v
oblasti školství, za rok 2017, dle přílohy č. 0556-18-P03 a č. 0556-18-P03a;
2. výsledek hospodaření Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2017, za předpokladu schválení účetní závěrky za rok 2017 v
celková výši 363.832,65 Kč a příděl zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017
do peněžních fondů příspěvkové organizace, dle přílohy č. 0556-18-P02;
ukládá
řediteli dotčené organizace, v návaznosti na schválení účetní závěrky za rok 2017,
přidělit zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem v oblasti školství do fondu odměn ve výši 72.000 Kč a do rezervního fondu
ve výši 291.832,65 Kč dle přílohy č. 0556-18-P02, nejpozději však v termínu do
30.06.2018.
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Školství - Prominutí dluhu u příspěvkové organizace Dětský domov Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R16/18

souhlasí
s prominutím dluhu u příspěvkové organizace Zlínského kraje: Dětský domov
Kroměříž, IČ 63458691 se sídlem U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž, vůči paní *** ve
výši 54.338 Kč.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R16/18

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, a to:
- měření geometrie kol Bosch FWA-515, inventární číslo 4229-22147, pořizovací
cena 407.709 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2006
a to formou ekologické likvidace.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R16/18

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437,
- zápis nového školského zařízení Školní jídelna - výdejna, na adrese U Zastávky
362, Havřice, 688 01 Uherský Brod, nejvyšší povolený počet stravovaných 40, s
účinností od 01.09.2018;
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných u školského zařízení Školní
jídelna ze 450 na 497, s účinností od 01.09.2018;
2. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, IČ 60370432,
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Na Stavidle 1266, 686 01
Uherské Hradiště, s účinností od 01.09.2018;
3. Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957, IČ 60371676,
- zápis nového školského zařízení Školní družina, nejvyšší povolený počet žáků 16,
s účinností od 01.09.2018;
4. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121,
- změna čísla popisného v adrese místa poskytovaného vzdělávání z Komenského
579, Otrokovice, na Komenského 1855, Otrokovice, s účinností od 01.09.2018;
5. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČ 00843351,
11/16

R16/18

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 53-41-M/01
Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání, ze 140 na 150 žáků, s účinností od
01.09.2018;
6. Základní škola Kroměříž, 1. máje, IČ 47934581
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Husova 642, 768 21 Kvasice, s
účinností od 01.09.2018;
7. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878,
- výmaz místa poskytované služby u školského zařízení Školní jídelna na adrese
Školní 1824, 755 01 Vsetín, s účinností od 01.09.2018
- zápis nového místa poskytované služby u školského zařízení Školní jídelna výdejna na adrese Školní 1824, 755 01 Vsetín, s účinností od 01.09.2018;
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných u školského zařízení Školní
jídelna - výdejna z 200 na 360, s účinností od 01.09.2018 a
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápisy výše uvedených schválených změn v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 31.07.2018.
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Školství - konkursní řízení p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R16/18

vyjadřuje souhlas
s návrhem konkursní komise na vyřazení uchazečky ***z konkursního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Vsetín, IČ 00851906, dle
přílohy č. 0557-18-P01, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků
stanovených ve vyhlášení konkursu, dle přílohy č. 0557-18-P02.
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Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
závazných ukazatelů rozpočtů, změna fondu investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R16/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření RZK č. RZK/0133/2018, dle přílohy č. 0562-18-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2018 příspěvkovým organizacím v
oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0562-18-P03;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 0562-18-P08;
bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, ve výši 140.000
Kč, dle přílohy č. 0562-18-P04;
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2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, ve výši 200.000 Kč , dle přílohy č.
0562-18-P05;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, k posílení fondu investic ve výši 120.000 Kč,
dle přílohy č. 0562-18-P08.
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Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R16/18

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0543-18-P01.
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Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R16/18

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0541-18-P01.
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Sociální služby - výsledek výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky p. o. a jmenování ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R16/18

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům sociálních služeb
Návojná, IČ 70850852, dle přílohy č. 0535-18-P01;
jmenuje
s účinností od 01.07.2018 *** na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, dle přílohy č. 0535-18-P02;
stanovuje
s účinností od 01.07.2018 plat řediteli příspěvkové organizace Dům sociálních
služeb Návojná, IČ 70850852, dle přílohy č. 0535-18-P03.
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Veřejná zakázka "Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění jejich servisu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R16/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pronájem multifunkčních zařízení
a zajištění jejich servisu“ formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 056418-P01 až č. 0564-18-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petra
Tichá, Ing. Zdeněk Vaculík, a náhradníky: Mgr. Lucie Ryšavá, Mgr. Michal Uherek,
RNDr. Zdenka Bukvicová;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Libor
Fusek, Mgr. Petra Tichá, Ing. Zdeněk Vaculík, RNDr. Zdenka Bukvicová, RNDr. Ivo
Skrášek, a náhradníky: Mgr. Lucie Ryšavá, Mgr. Michal Uherek, Ing. Robert Olša,
Ing. Jiří Fux, Ing. Petr Kedra.
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Veřejná zakázka "Zkvalitnění JDTM ZK - zaměření vybraných prostorů
velkých systematických chyb"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R16/18

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
"Zkvalitnění JDTM ZK - zaměření vybraných prostorů velkých systematických chyb",
dle přílohy č. 0565-18-P01;
schvaluje
1. pro část 1 - okres Kroměříž, část 2 - okres Uherské Hradiště, část 3 - okres Vsetín
a část 4 - okres Zlín výběr dodavatele R&M GEODATA s.r.o., se sídlem Vítkovická
3276/2a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27794962;
2. uzavření Smluv o dílo o provedení geodetických prací v okrese Kroměříž, Uherské
Hradiště, Vsetín a Zlín s dodavatelem R&M GEODATA s.r.o., se sídlem Vítkovická
3276/2a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27794962, dle příloh č. 0565-18P02 až č. 0565-18-P05.
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Nákup osobního automobilu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R16/18

schvaluje
1) uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu mezi Zlínským krajem
a společností SAMOHÝL MOTOR a.s., třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín,
IČ 25511165, dle přílohy č. 0563-18-P01;
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2) rozpočtové opatření č. RZK/0135/2018, dle přílohy č. 0563-18-P03.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R16/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) slavnostní akcí "Pomáháme ohroženým dětem a rodinám" pořádanou Rodinným
centrem Kroměříž, z. s., se sídlem Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČ 04412672;
2) XXIII. Zlínským geriatrickým dnem pořádaným Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
IČ 27661989, a společností Produkce BPP s. r. o., se sídlem K Dálnici 593, Kudlov,
760 01 Zlín, IČ 05088461;
schvaluje
rozpočtového opatření č. RZK/0132/2018 dle přílohy č. 0569-18-P02.
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Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R16/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce Rozvojové
programy a krizové řízení:
1) ve výši 25.000 Kč pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z. s.,
okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště, se sídlem Palackého náměstí 293, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 67777872, na pořádání akce "Zlatá srnčí trofej 2018 okresu
Uherské Hradiště" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0570-18-P02;
2) ve výši 40.000 Kč společnosti Produkce BPP s. r. o., se sídlem K Dálnici 593,
Kudlov, 760 01 Zlín, IČ 05088461, na pořádání XXIII. Zlínského geriatrického dne a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0570-18-P04.
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Ediční plán Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R16/18

schvaluje
návrh Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2018, dle přílohy č. 0571-18-P01.
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Uzavření smluv na tvorbu komiksu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R16/18

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a:
1) Miroslavem Kindlem, IČ 76355268, trvale bytem Komenského 865/4, 779 00
Olomouc, dle přílohy č. 0572-18-P01;
2) Martinem Šinkovským, datum narození ***1979, trvale bytem *** Olomouc a
Petrem Novákem, datum narození ***1982, trvale bytem *** Letohrad, dle přílohy č.
0572-18-P02;
3) Společností STUDIO 6.15 s. r. o., IČ 26936453, se sídlem Filmová 174, 760 01
Zlín, dle přílohy č. 0572-18-P03.

Zlín 18. června 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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