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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 17. zasedání dne 09.07.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R17/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0629-18-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0500/R16/18 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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." - na termín plnění 20.08.2018.

2

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R17/18

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Mysliveckým Spolkem Březina
Slušovice, se sídlem Hrobice č. p. 158, IČ 46308881, dle přílohy č. 0584-18-P01.

3

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R17/18

schvaluje
a) 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 Vsetín, se sídlem Smetanova 1462, 755 01 Vsetín, IČ
67777902, na pořádání akce "Zlatá srnčí trofej 2018 okresu Vsetín" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0586-18-P02;
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2) ve výši 30.000 Kč pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z. s.,
okresní myslivecký spolek Vsetín, se sídlem Smetanova 1462, 755 01 Vsetín, IČ
67777902, na pořádání akce "Valašské slavnosti myslivosti" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0586-18-P04;
3) ve výši 70.000 Kč dobrovolnému svazku obcí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko,
se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ 67728189, na pořádání výročí
110 let železniční trati Vsetín - Velké Karlovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0586-18-P06;
b) poskytnutí investiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce Rozvojové
programy a krizové řízení ve výši 100.000 Kč Římskokatolické farnosti Francova
Lhota, č. p. 149, 756 14 Francova Lhota, IČ 48739499, na rekonstrukci střechy na
kostele ve Střelné a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
0586-18-P08;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0152/2018 dle přílohy č. 0586-18-P09.

4

Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření, zdravotnictví změna závazných ukazatelů na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R17/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0143/2018, dle přílohy č. 0585-18-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na rok 2018, ve výši 1.416.433,06 Kč na
celkovou částku 207.100.757,15 Kč, dle přílohy č. 0585-18-P02, s tím že navýšení
příspěvku je účelově určeno na úhradu mimořádných výdajů za 4. čtvrtletí 2017 na
záchranné a likvidační práce provedené v souvislosti s řešením mimořádné události
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R17/18

bere na vědomí
hodnocení Programu RP12-17 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje, dle přílohy č. 596-18-P01.
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6

Rekonstrukce budovy č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R17/18

bere na vědomí
informace spojené s demolicí 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 objemovou studii nové budovy dle přílohy č. 0587-18-P01;
ukládá
1. Ing. Milanu Štáblovi, vedoucímu Odboru investic, dopracovat v termínu do
15.10.2018, podrobnou objemovou studii pro výstavbu nové budovy č. 1 pro lokalitu
budovy označované č. 1 a objektu ABS;
2. Ing. Milanu Štáblovi, vedoucímu Odboru investic, předložit podklady pro následné
rozhodnutí samosprávy ve věci demolice stávajícího objektu bez č.p./č.e.
označovaného č. 1 a výstavby nové administrativní budovy, v termínu nejpozději na
zasedání Rady Zlínského kraje dne 12.11.2018;
odkládá
plnění schváleného investičního záměru č. 1343/010/05/17 do doby rozhodnutí o
dalším postupu realizace akce.

7

Veřejná zakázka "Kroměřížská nemocnice - Parkoviště u budovy F zhotovení stavby"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R17/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Kroměřížská nemocnice a. s. - Parkoviště u budovy F - zhotovení stavby" a
související dokumenty, dle příloh č. 0601-18-P01 až č. 0601-18-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele RYBÁRIK, s.r.o., se sídlem Hradišťská 573, 687 03 Buchlovice,
IČ 25598643;
2. uzavření smlouvy o dílo na stavební práce s dodavatelem RYBÁRIK, s.r.o., se
sídlem Hradišťská 573, 687 03 Buchlovice, IČ 25598643, dle příloh č. 0601-18-P04
a č. 0601-18-P05.
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8

Veřejná zakázka "SOŠ Josefa Sousedíka – revitalizace parku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R17/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku", dle přílohy č. 0593-18-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. 0593-18-P02 až č. 0593-18-P05.

9

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R17/18

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1443/150/06/18 na akci "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – Odstranění havarijního
stavu střechy 1. a 5. pavilonu školy", dle přílohy č. 0589-18-P01;
b) č. 1444/150/06/18 na akci "SOU Valašské Klobouky - rekonstrukce slaboproudých
rozvodů", dle přílohy č. 0589-18-P02;
c) č. 1445/150/06/18 na akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - oplocení areálu
školy", dle přílohy č. 0589-18-P03;
d) č. 1449/150/06/18 na akci "Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov – rekonstrukce
slaboproudých rozvodů", dle přílohy č. 0589-18-P04;
e) č. 1453/150/06/18 na akci "SOU Valašské Klobouky - stavba opěrné zídky", dle
přílohy č. 0589-18-P05;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1375/150/09/17 – 02/06/18 na akci "Vyšší
odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž –
výměna kotlů", dle přílohy č. 0589-18-P06;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1388/150/11/17 - 02/06/18 na akci
"Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce zdravotechniky a
elektroinstalace", dle přílohy č. 0589-18-P07;
c) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1255/3/150/477/08/16 – 03/06/18 na akci
"Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře a učebny
fyziky" - IROP, dle přílohy č. 0589-18-P08;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť
1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, dle přílohy č. 0589-18-P09;
b) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 0589-18P10;
c) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 00845060, dle přílohy č. 0589-18-P11;
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d) změna č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov,
Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, dle přílohy č. 0589-18-P12;
e) změna č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0589-18-P13;
f) změna č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 01
Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 0589-18-P14;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018:
a) ve výši 2.651.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť,
Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, na přípravu a realizaci akce
"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – Odstranění havarijního stavu střechy 1. a 5. pavilonu
školy", dle přílohy č. 0589-18-P15;
b) ve výši 267.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00054771, na přípravu a
realizaci akce "SOU Valašské Klobouky – rekonstrukce slaboproudých rozvodů", dle
přílohy č. 0589-18-P16;
c) ve výši 726.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, na přípravu a realizaci akce
"Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov – rekonstrukce slaboproudých rozvodů", dle
přílohy č. 0589-18-P17;
d) ve výši 4.798.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00054771, na
přípravu a realizaci akce "SOU Valašské Klobouky – stavba opěrné zídky", dle
přílohy č. 0589-18-P18;
5. zvýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
o 20.000 Kč, z celkové výše 320.000 Kč na celkovou částku 340.000 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ
60371757, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium J. A. Komenského Uherský
Brod – rekonstrukce laboratoře a učebna fyziky“ - IROP, dle přílohy č. 0589-18-P19;
6. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2018 o 20.000 Kč, z celkové výše 110.000 Kč na celkovou částku 90.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ
60371757, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium J. A. Komenského Uherský
Brod – rekonstrukce laboratoře a učebna fyziky“ - IROP, dle přílohy č. 0589-18-P20;
7. snížení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
o 1.637.000 Kč, z celkové výše 5.005.000 Kč na celkovou částku 3.368.000 Kč a
zvýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 1.637.000 Kč, z celkové výše 1.249.000 Kč na celkovou částku 2.886.000
Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem
Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, na
přípravu a realizaci akce „Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce
zdravotechniky a elektroinstalace“, dle přílohy č. 0589-18-P21;
8. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105,
o 1 800 000 Kč na 1 000 000 Kč. Odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele schválilo
Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č.0256/Z10/2017 ze dne 18.12.2017;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0140/2018, dle přílohy č. 0589-18-P22;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0148/2018, dle přílohy č. 0589-18-P23;
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souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem:
a) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 00054771, k posílení jejího fondu investic ve výši 50.000 Kč, dle přílohy
č. 0589-18-P24;
b) Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843393, k posílení jejího fondu investic ve výši 200.000 Kč,
dle přílohy č. 0589-18-P25;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, IČ 00559105, na akci
"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – Odstranění havarijního stavu střechy 1. a 5. pavilonu
školy";
2. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s dokončením
projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje:
a) příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ
00054771, na akci "SOU Valašské Klobouky - rekonstrukce slaboproudých
rozvodů";
b) příspěvkovou organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské
Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00845060, na akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - oplocení areálu školy";
c) příspěvkovou organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, na
akci "Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov – rekonstrukce slaboproudých
rozvodů";
d) příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ
00054771, na akci "SOU Valašské Klobouky - stavba opěrné zídky";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/1957/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2018 uzavřené s příspěvkovou organizací Gymnázium J. A.
Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod,
Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757, na akci „Gymnázium J. A.
Komenského Uherský Brod – rekonstrukce laboratoře a učebna fyziky“, dle přílohy
č. 0589-18-P26, kterým se mění výše investiční a neinvestiční návratné finanční
výpomoci, přičemž celková výše návratné finanční výpomoci 6.528.000 Kč se pro
výše uvedenou přípravu a realizaci akce nemění.

10

Zdravotnictví - UH nemocnice - dodatek IZ a smlouvy o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R17/18

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1200/3/170/202/05/16 - 05/06/18 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Centrální objekty II. etapa – Infrastruktura", dle přílohy č. 0602-18-P01;
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2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekty 2. etapa" mezi objednateli Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí, a zhotovitelem „Společností UHN 2. etapa“
zastoupenou společníky:
- vedoucí společník GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III, IČ 28169522,
- společník Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 28315669, dle
příloh č. 0602-18-P02 a č. 0602-18-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0146/2018, dle přílohy č. 0602-18-P04.

11

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. – projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R17/18

schvaluje
uzavření smlouvy na právo provést stavbu na pozemcích p. č. 383/6, p. č. st. 2840
a ve vlastnictví Uherskohradišťské nemocnice a.s. mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště,
IČ 27660915, dle přílohy č. 0603-18-P01 až č. 0603-18-P03.

12

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R17/18

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. 0604-18-P05;
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0604-18-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolici budovy bez č. p./č. e. (ortopedie),
jež je součástí pozemku p. č. st. 1332, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568, vedeného
pro obec Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště, vedené pod
inventární číslem KUZLH000BUKM, dle přílohy č. 0604-18-P04;
schvaluje
a) investiční záměr Zlínského kraje č. 1447/170/06/18 "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Demolice budovy bývalé ortopedie p. č. st. 1332", dle přílohy č.
0604-18-P08;
b) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Demolice budovy bývalé ortopedie p. č. st. 1332" mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště,
IČ 27660915, dle přílohy č. 0604-18-P09;
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c) investiční záměr Zlínského kraje č. 1448/170/06/18 "Vsetínská nemocnice a. s. –
Budova K - Revitalizace fasády" dle přílohy č. 0604-18-P10;
d) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. – Budova
K - Revitalizace fasády“ mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s.,
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0604-18-P11;
e) dodatek č. 1 investičního záměru Zlínského kraje č. 1382/170/1017-01/06/18
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Revitalizace parku v areálu nemocnice v
Uherském Hradišti" dle přílohy č. 0604-18- P12;
f) uzavření dodatku č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se
změnou pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Revitalizace parku v areálu nemocnice v Uherském Hradišti" mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0604-18-P13;
g) rozpočtové opatření č. RZK/0139/2018, dle přílohy č. 0604-18-P15;
bere na vědomí
odstoupení od smlouvy o přeložce distribuční soustavy na akci: „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – ubytovna Stará Tenice – Realizace úspor energie“, která byla
uzavřena mezi Zlínským krajem a E-ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0604-18-P14.

13

SPZ Holešov - plná moc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R17/18

schvaluje
udělení plné moci společnosti Industry Servis ZK, a.s., se sídlem Holešov,
Holešovská 1691, PSČ 769 01, IČ 63080303, jménem Zlínského kraje spočívající v
možnosti nahlížet do spisů správních řízení týkajících se pozemků ve vlastnictví
Zlínského kraje ve Strategické průmyslové zóně Holešov, dle znění v přílohách č.
0626-18-P01 a č. 0626-18-P02.

14

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R17/18

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemků resp. části pozemků nově označených jako pozemky p. č. 147/45, v
katastrálním území Zahnašovice a p. č. 2760/59, v katastrálním území Holešov, o
celkové výměře 20.000 m 2, dle v příloze č. 0627-18-P03 přiloženého geometrického
plánu č. 2298-050/2018; 276-050/2018.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R17/18

schvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemku resp. části pozemku nově označeného jako pozemek p. č. 147/44, v
katastrálním území Zahnašovice o výměře 12.310 m 2 dle v příloze č. 0628-18-P03
přiloženého návrhu geometrického plánu č. 273-034/2018.

16

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R17/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby pro
řízení a kontrolu vstupu do objektů KÚ ZK" a související dokumenty, dle příloh č.
0591-18-P01 a č. 0591-18-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava Hrabůvka, IČ 25908898;
2. uzavření smlouvy o modernizaci systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a
grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systému PZTS
(EZS) a systému monitoringu elektrické požární signalizace (EPS) s dodavatelem
FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 25908898,
dle příloh č. 0591-18-P03 a č. 0591-18-P04.

17

Závěrečné zprávy o ukončení projektů z Integrovaného operačního programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R17/18

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Technika pro Zdravotnickou záchrannou
službu Zlínského kraje", dle přílohy č. 0600-18-P01;
2. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Vybavení pro školicí střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje", dle přílohy č. 0600-18-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0145/2018, dle přílohy č. 0600-18-P03.
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Projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji" Program 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R17/18

schvaluje
1. program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2019 dle přílohy č. 0577-18-P01.
2. rozpočtové opatření č. RZK/0149/2018 dle přílohy č. 0577-18-P02.

19

Projekt "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R17/18

pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, se sídlem
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu na období od 01.07.2018 do 30.06.2019, dle přílohy č. 0578-18-P01
(chráněné bydlení Staré Město);
schvaluje
1. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, se
sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0578-18-P02 (chráněné
bydlení Staré Město);
2. uzavření Dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
se sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0578-18-P03 (chráněné
bydlení Kroměříž);
3. Dodatek č. 1 Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, se
sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0578-18-P04 (chráněné
bydlení Kroměříž).

20

Školství - dodatek investičního záměru pro projekt příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R17/18

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 11259/3/150/481/09/16 - 02/06/18 na akci
"SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup techniky", dle
přílohy č. 0606-18-P01;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 0606-18-P02;
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3. rozpočtové opatření č. RZK/0151/2018, dle přílohy č. 0606-18-P03;
5. zvýšení poskytnutého investičního příspěvku o 421.000 Kč, ze souhrnné výše
606.000 Kč na celkovou částku 1.027.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských
hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizaci
akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup techniky“;
dle přílohy č. 0606-18-P04.

21

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R17/18

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. 6361/1, ostatní plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3446-46/2018,
- 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 10.800 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. 816/17, ostatní plocha, v k. ú. Lukoveček, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 575-31b/2018,
- 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 1.000 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. 553, ostatní plocha, v k. ú. Lechotice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 341-156b/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 6.000 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 v pozemku p. č. 1126/2, ostatní plocha, v k. ú. Bílavsko, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 259-75a/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 3.200 Kč + DPH;
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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 včetně uzemnění a 1 ks rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č. 300, ostatní
plocha, v k. ú. Ludslavice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č.1198-155b/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění
a 1 ks rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.300 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 132, ostatní plocha, v k. ú. Bořenovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 279-18/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 3250/4, ostatní plocha, v k. ú. Topolná, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 849-13/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 2025/13, ostatní plocha, v k.
ú. Loučka I, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 37870/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
9. zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch každého vlastníka panujících
pozemků p. č. st. 1734, jehož součástí je stavba č. p. 1714, p. č. st. 1735, jehož
součástí je stavba bez č. p./č. e., pozemku p. č. 459/28, ostatní plocha, vše v k. ú.
Bystřice pod Hostýnem, ve vlastnictví společnosti ZÁHOŘÍ Rudel s. r. o., se sídlem
Přerovská 38, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 01598562, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje a každého dalšího vlastníka služebného pozemku p. č. 2856/1,
ostatní plocha, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojky v pozemku
p. č. 2856/1, ostatní plocha, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2379-178/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
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10. zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch každého vlastníka panujících
pozemků p. č. st. 1734, jehož součástí je stavba č. p. 1714, p. č. st. 1735, jehož
součástí je stavba bez č. p./č. e., pozemku p. č. 459/28, ostatní plocha, vše v k. ú.
Bystřice pod Hostýnem, ve vlastnictví společnosti ZÁHOŘÍ Rudel s. r. o., se sídlem
Přerovská 38, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 01598562, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje a každého dalšího vlastníka služebného pozemku p. č. 2856/12,
ostatní plocha, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu a vodovodní přípojky v pozemku p. č.
2856/12, ostatní plocha, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2387-195/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu a vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
11. podpisový vzor č. 8 ke smlouvě o úschově listinných cenných papírů, uzavřené
dne 25.06.2003 mezi ČSOB, a. s., jako schovatelem, a Zlínským krajem, jako
uschovatelem, dle přílohy č. 0623-18-P04;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346,
formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to:
- dodávkového automobilu Ford Transit 280 S Kombi 2Z1 3346, inv. č.
DO3VH0002516, rok pořízení 2004, pořizovací cena 644.900 Kč, zůstatková cena
0 Kč;
2. 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:
- sedací vany CLARA, součást souboru inv. č. 28100/01, rok pořízení 2009,
pořizovací cena 167.248,18 Kč, zůstatková cena 145.506 Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.10.2017, č. 0826/R25/17, část schvaluje,
bod č. 6. a č. 7.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R17/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2728/6, ostatní plocha, o výměře 114 m 2,
- p. č. 2759/2, ostatní plocha, o výměře 161 m 2,
- p. č. 2759/3, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 2759/5, ostatní plocha, o výměře 854 m 2,
- p. č. 2759/6, ostatní plocha, o výměře 236 m 2,
- p. č. 2759/8, ostatní plocha, o výměře 661 m 2,
- p. č. 2808/9, ostatní plocha, o výměře 940 m 2,
- p. č. 2808/10, ostatní plocha, o výměře 216 m 2,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 110 pro obec a k. ú. Veletiny;
2. pozemků
- p. č. 1948/1, ostatní plocha, o výměře 1804 m 2,
- p. č. 1961/11, ostatní plocha, o výměře 800 m 2,
- p. č. 1961/14, ostatní plocha, o výměře 222 m 2,
- p. č. 1961/16, ostatní plocha, o výměře 453 m 2,
- p. č. 1961/18, ostatní plocha, o výměře 406 m 2,
- p. č. 1961/56, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 2422, ostatní plocha, o výměře 2666 m 2,
- p. č. 2483/2, ostatní plocha, o výměře 134 m 2,
- p. č. 2483/3, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 122 pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na Moravě;
3. pozemků
- p. č. 2598/11, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2598/22, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 2598/45, ostatní plocha, o výměře 160 m 2,
- p. č. 2598/46, ostatní plocha, o výměře 170 m 2,
- p. č. 2598/48, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2598/49, ostatní plocha, o výměře 322 m 2,
- p. č. 2598/51, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
- p. č. 2598/52, ostatní plocha, o výměře 222 m 2,
- p. č. 2598/53, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 2598/54, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 2598/55, ostatní plocha, o výměře 174 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 930 pro obec a k. ú. Břestek;
4. pozemku
- p. č. 2598/47, ostatní plocha, o výměře 226 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 2598/47 geometrickým plánem č. 98128/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek;
5. pozemku
- p. č. 1007/68, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1007/36 geometrickým plánem č. 2931343/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou;
6. pozemků
- p. č. 2915/19, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 2915/20, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
- p. č. 2915/21, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2915/23, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 2915/25, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 2915/26, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 2915/27, ostatní plocha, o výměře 108 m 2,
- p. č. 2918/5, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
7. pozemků:
- p. č. 3616/7, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 3694/11, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 3721/17, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 7085 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm;
8. pozemků:
- p. č. 1337/46, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 1337/47, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 1337/48, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1337/53, ostatní plocha, o výměře 139 m 2,
- p. č. 1337/54, ostatní plocha, o výměře 11 m2,
- p. č. 1337/55, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
- p. č. 1337/56, ostatní plocha, o výměře 160 m 2,
- p. č. 1337/57, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 1337/58, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 1337/59, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 1337/60, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 1337/61, ostatní plocha, o výměře 186 m 2,
- p. č. 1337/62, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 1337/63, ostatní plocha, o výměře 220 m 2,
- p. č. 1337/64, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 1337/65, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 1337/66, ostatní plocha, o výměře 15 m 2
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 966 pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice;
9. pozemků
- p. č. 920/7, ostatní plocha, o výměře 95 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 920/1,
- p. č. 943/4, ostatní plocha, o výměře 100 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 943/1,
- p. č. 943/5, ostatní plocha, o výměře 56 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 943/1,
geometrickým plánem č. 201-226/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a
k. ú. Hlinsko pod Hostýnem.
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Sociální služby - změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R17/18

schvaluje
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2018, dle přílohy č. 0582-18-P02;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok 2018, dle přílohy č. 0582-18-P03;
c) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 0582-18-P04;
d) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, na rok 2018, dle přílohy
č. 0582-18-P05;
e) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Dům
sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, na rok 2018, dle přílohy č. 0582-18-P06;
f) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Centrum
Áčko, IČ 00851710, na rok 2018, dle přílohy č. 0582-18-P07;
g) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Lukov, IČ 70850941, dle přílohy č. 0582-18-P08;
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h) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0582-18-P10;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, k posílení fondu investic ve výši 2.100.000
Kč, dle přílohy č. 0582-17-P09.
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Kultura - změny fondů investic, změna závazného objemu prostředků na
platy a ostatní osobní náklady, příspěvek na provoz na rok 2018, účelové
neinvestiční dotace z MK ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R17/18

schvaluje
1. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 0615-18-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 061518-P05;
3. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 0615-18-P08;
4. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 061518-P09;
5. Rozpočtové opatření č. RZK/0141/2018, dle přílohy č. 0615-18-P11.
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, ve výši 185.000 Kč, dle přílohy č.
0615-18-P08.
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Doprava - Investiční záměry, změna č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R17/18

schvaluje
A) Investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1394/110/01/18, k provedení díla „Silnice III/05726: Valašská
Bystřice, mostní objekt", o celkových nákladech 10.259.000 Kč, dle příloh č. 058318-P02a a č. 0583-18-P02b;
A2) investiční záměr č. 1419/110/03/18, k provedení díla „Silnice II/490: Uherský
Brod, Újezdec, opěrná zeď", o celkových nákladech 4.390.000 Kč, dle přílohy č.
0583-18-P03;
A3) investiční záměr č. 1450/110/06/18, k provedení díla „Silnice III/4867: Vigantice",
o celkových nákladech 18.200.000 Kč, dle přílohy č. 0583-18-P04;
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A4) investiční záměr č. 1451/110/06/18, k provedení díla „Silnice II/438: Hlinsko pod
Hostýnem - Dobrotice", o celkových nákladech 19.486.000 Kč, dle přílohy č. 058318-P05;
A5) investiční záměr č. 1452/110/06/18, k provedení díla „Silnice II/493: Pozlovice Petrůvka", o celkových nákladech 13.005.000 Kč, dle přílohy č. 0583-18-P06;
B) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2018, dle přílohy č. 0583-18P07.
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Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje - individuální dotace z Fondu ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R17/18

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře Zlínského
kraje, IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, do výše 196.000 Kč,
současně však max. 70 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: „Pakt
zaměstnanosti Zlínského kraje“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0625-18-P03.
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Sdružení místních samospráv České republiky - poskytnutí individuální
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R17/18

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 199.000
Kč, zájmovému sdružení právnických osob Sdružení místních samospráv České
republiky, IČ 75130165, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné, na zajištění
partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0630-18-P02.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I, výpovědi
smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R17/18

schvaluje
výpovědi Smluv o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I, dle příloh č.
0622-18-P01 a č. 0622-18-P02.
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Finanční příspěvek na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R17/18

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, příjemcům:
1) 9.000 Kč Marii Valchářové, nar. ***1954, bytem *** Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady Vesník (u
točny) na ploše 0,25 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
2) 32.000 Kč Ladislavu Martinkovi, nar. ***1946, bytem *** Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký
Vesník na ploše 2,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
3) 7.000 Kč Petru Bartoňovi, nar. ***1968, bytem *** Jablůnka *** (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký
Vesník na ploše 0,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
4) 9.200 Kč Milanu Rožnovjákovi, nar. ***1959, bytem *** Kateřinice ***
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném
území PR Dubcová na ploše 0,5 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
5) 10.200 Kč Jaromíru Bednářovi, nar. ***1962, bytem *** Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly
na ploše 0,66 ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným čištěním plochy
od odpadků;
6) 7.000 Kč Drahomíře Kašparovské, nar. ***1951, bytem *** Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly
na ploše 0,6 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
7) 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, nar. ***1962, bytem *** Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly
na ploše 0,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
8) 11.700 Kč Zdenku Ovesnému, nar. ***1955, bytem ***Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly
na ploše 1,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
9) 7.000 Kč Ireně Varmužové, nar. ***1960, bytem *** Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
10) 20.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, nar. ***1956, bytem *** Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Ježůvka na
ploše 1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena, rozrušením mechových porostů
a odstraněním nežádoucích dřevin;
11) 23.600 Kč Petru Procházkovi, nar. ***1975, bytem ***Koryčany (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pivovařiska
na ploše 1,5 ha pokosením trávy s odstraněním sena a odstraněním černé skládky;
12) 4.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, nar. ***1966, bytem *** Horní Lideč ***
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Lačnov na ploše 0,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
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13) 6.600 Kč Pavle Mikulíkové, nar. ***1967, bytem *** Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Kotrlé na ploše
0,33 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště
chráněného území;
14) 25.500 Kč Bohumilu Zbrankovi, nar. ***1969, bytem Ratiboř *** (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Zbrankova
stráň na ploše 2,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu
zvláště chráněného území;
15) 5.000 Kč Zdeňku Vejpustkovi, nar. ***1949, bytem *** Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky –
Díly na ploše 0,1 ha odstraněním náletových dřevin s odklizením dřevní hmoty mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území;
16) 15.000 Kč Aleně Dolákové, nar. ***1955, bytem *** Chvalčov (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pod
Kozincem na ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní
plochu zvláště chráněného území;
17) 63.712 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem *** Vsetín, IČ 70322872 (podnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady Vesník
(Břehy), PP Lúčky-Roveňky a PP Trubiska na ploše 3,44 ha pokosením trávy a
odstraněním sena;
18) 68.950 Kč Daně Smilkové, bytem *** Vsetín, IČ 73333972 (podnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněných územích PP Vršky-Díly a PP
Louka pod Štípou na celkové ploše 3,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
19) 40.000 Kč Liboru Maňákovi, bytem ***Lešná, IČ 41018303 (podnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Choryňská stráž
na ploše 2,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
20) 20.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem *** Valašské Meziříčí, IČ 74367315
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném území PP
Choryňská stráž na ploše 1,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
21) 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem *** Vsetín, IČ 73871389 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Ježůvka na
ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s pokosením nedopasků
22) 40.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Vlašské Meziříčí,
sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 64123693
(nevládní nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných
územích PR Choryňský mokřad a PP Jasenice na celkové ploše 1 ha pokosením
trávy s odstraněním sena a výmladků vrb, v PP Jasenice včetně provádění
ochranného dozoru v letním období;
23) 10.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460, IČ
61945897, na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Sucháčkovy
paseky na ploše 0,7 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
24) 18.000 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem ***Zdounky, IČ 12732044 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Bralová.
Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 1 ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území;
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25) 23.800 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem ***Zdounky, IČ 12732044 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Přehon.
Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 1,19 ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena
mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
26) 27.900 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem ***Zdounky, IČ 12732044 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Včelín.
Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 1,55 ha ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena
mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
27) 52.600 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá
v posečení trávy křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a v
asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
28) 29.160 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba
spočívá v asanačním sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v posečení plochy s obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha, včetně odstranění
biomasy;
29) 27.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba
spočívá v posečení trávy včetně drobného náletu a ostružiníku ve svahu se skalkami
křovinořezem na ploše 0,32 ha, včetně odstranění biomasy, v asanačním sečení
křovinořezem na ploše 0,23 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně odstranění
sena a v ořezu větví;
30) 10.900 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Loučka pod Bukovinou.
Údržba spočívá v posečení plochy 0,33 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v instalaci repelentů;
a uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a § 69 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s výše uvedenými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0573-18-P01.

30

Veřejná zakázka "Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě
Otrokovice"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R17/18

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
"Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě Otrokovice", dle přílohy č. 057418-P01;
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schvaluje
1. výběr dodavatele ENVItech Bohemia s. r. o., Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6,
IČ 47119209;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ENVItech Bohemia s. r. o., Ovocná
1021/34, 161 00 Praha 6, IČ 47119209, dle přílohy č. 0574-18-P02.

31

Podání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období
roku 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R17/18

schvaluje
podání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období roku 2019
ve výši 1.163.056.000 Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb.

32

Sociální služby - Dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R17/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0138/2018, dle přílohy č. 0579-18-P01.

33

Sociální služby – prominutí dluhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R17/18

souhlasí
s prominutím dluhu u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se
sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096,
vůči:
a) matce uživatele sociálních služeb paní ***, v celkové výši 30.890 Kč;
b) matce uživatelky sociálních služeb paní ***, v celkové výši 20.704 Kč.
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34

Sociální služby - vyslovení souhlasu s cenou za nájem nemovitého majetku
pro poskytování sociální služby chráněné bydlení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R17/18

vyslovuje souhlas
příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, s nájmem
rodinného domu č. p. 259, který je součástí pozemku p. č. 512, a pozemku p. č. 512,
vše zapsané na LV č. 94, pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, předpokládané maximální nájemné ve výši 38.000 Kč/měsíc + služby
spojené s nájmem, na dobu určitou 10 let (se vznikem nájmu v období 4. čtvrtletí
roku 2018), kdy pronajímatelem je ALCEDO BK s. r. o., se sídlem Hlavní 180, 687
25 Hluk, IČ 27683982;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096,
předložit Radě Zlínského kraje nájemní smlouvu o nájmu nemovitého majetku
uvedeného v předchozím bodě k vyslovení předchozího souhlasu minimálně 1
měsíc před vznikem nájmu.

35

Individuální podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R17/18

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v
členění:
1. Kraj Vysočina, IČ 70890749, se sídlem Žižkova 57, 586 07 Jihlava, ve výši 50.000
Kč na projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0614-18-P03;
2. Spolek Grasski Štítná, IČ 22711830, se sídlem Popov 6, 763 33 Štítná nad Vláří
- Popov, ve výši 50.000 Kč na projekt Vybudování zázemí na lyžařském svahu ve
Štítné a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy
č. 0614-18-P04.

36

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R17/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0142/2018, dle přílohy č. 0607-18-P01.
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37

Školství - vyřazení movitého majetku, fondy investic, převod z RF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R17/18

souhlasí
1 s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945,
vizualizer ELMO EV 450, inventární číslo 4229-22086, pořizovací cena 108.693 Kč,
zůstatková cena 770 Kč, rok pořízení 2006 a to formou ekologické likvidace;
b) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ47934832, a to:
- nákladní automobil Avia 20 valník, inventární číslo 2060023, pořizovací cena
101.532 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1979
- nákladní automobil Avia 31 skříňová k přepravě osob, inventární číslo 2410023,
pořizovací cena 181.947 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1990, vše formou
ekologické likvidace
c) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ00054771, konvektomat FAGOR,
inventární číslo m00000000430, pořizovací cena 380.040, 50 Kč, zůstatková cena 0
Kč, rok výroby 2003, formou ekologické likvidace.
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Dětský domov Zlín, IČ 61716723,
automobilu Škody Fabia Combi 1,2 12V HTP Classic, inventární číslo 35, pořizovací
cena 330.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 2003, a to formou prodeje za
cenu v čase a místě obvyklou;
3. s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, k posílení fondu investic ve výši 340.000 Kč;
schvaluje
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, dle přílohy č. 0612-18-P04,
b) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola polytechnická- Centrum odborné přípravy Zlín,
IČ 14450500, dle přílohy č. 0612-18-P03.

38

Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R17/18

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0609-18P01.
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39

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R17/18

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykova
gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, IČ
00843351, dle přílohy č. 0613-18-P01;
2. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Kroměříž, 1. máje, IČ 47934581, dle přílohy č. 0613-18-P03;
3. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední odborné
školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0613-18-P05;
4. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy
hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0613-18-P07;
5. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova
Zašová, IČ 60990597, dle přílohy č. 0613-18-P09;
6. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Vsetín, IČ 00851906, dle přílohy č. 0613-18-P11.

40

Školství - jmenování ředitelů p. o. a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R17/18

jmenuje
s účinností od 01.08.2018:
1. pana *** na pracovní místo ředitele Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 060818-P01;
2. pana *** na pracovní místo ředitele Střední odborné školy Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0608-18-P02;
3. paní *** na pracovní místo ředitelky Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0608-18-P03;
4. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy Kroměříž, 1. máje, IČ
47934581, dle přílohy č. 0608-18-P04;
5. pana *** na pracovní místo ředitele Dětského domova Zašová, IČ 60990597, dle
přílohy č. 0608-18-P05;
stanovuje
s účinností od 01.08.2018 plat:
1. řediteli Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0608-18-P06;
2. řediteli Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy
č. 0608-18-P07;
3. ředitelce Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č.
0608-18-P08;
4. ředitelce Základní školy Kroměříž, 1. máje, IČ 47934581, dle přílohy č. 0608-18P09;
5. řediteli Dětského domova Zašová, IČ 60990597, dle přílohy č. 0608-18-P10.
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41

Školství - platové postupy ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R17/18

stanovuje
s účinností od 01.08.2018 plat:
1. řediteli Integrované střední školy - Centra odborné přípravy a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 061018-P01;
2. řediteli Základní školy Horní Lideč 130, IČ 48739235, dle přílohy č. 0610-18-P02;
3. řediteli Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0610-18-P03;
4. ředitelce Základní školy Bojkovice, Štefánikova 957, dle přílohy č. 0610-18-P04.

42

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast sociálních věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R17/18

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti sociální ve výši uvedené v příloze č. 0575-18-P01.

43

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R17/18

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0616-18-P01.

44

Veřejná zakázka "Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti
Zastupitelstva ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R17/18

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1456/010/06/18
"Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva kraje", dle
přílohy č. 0620-18-P01;
2. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Výměna hlasovacího a
konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva kraje“ formou zjednodušeného
podlimitní řízení, dle příloh č. 0620-18-P02 až č. 0620-18-P13; uveřejněním výzvy a
zadávací dokumentace na profilu zadavatele a následným odesláním výzvy
osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0620-18-P14;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Zdeněk Vaculík, Mgr.
Pavlína Nováková, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Robert Olša, Ing.
František Filouš, Martina Chovancová, DiS;
2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing.
Zdeněk Vaculík, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Michal Uherek, RNDr. Ivo Skrášek, a
náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Ing. Robert Olša, Ing. František Filouš, Martina
Chovancová, DiS, Ing. Petr Kedra.

45

Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R17/18

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským krajem
a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715,
760 01 Zlín, dle příloh č. 0618-18-P02, č. 0618-18-P02a, č. 0618-18-P02b, č. P061818-02c, 0618-18-P02d a č. 0618-18-P03;
souhlasí
1) se stanovením dopravního značení v souvislosti s uspořádáním tradiční Městské
RZ ve dnech 24.08.-26.08.2018, která povede po komunikacích Zlínského kraje v
bývalém Baťově areálu na pozemcích p. č. 1119/2, p. č. 1119/4, p. č. 1119/244, p.
č. 1119/23, p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1112/7, ostatní
plocha, silnice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín,
dle přílohy č. 0618-18-P05;
2) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na výstavy automobilů ve
dnech 24.08.-26.08.2018, dle přílohy č. 0618-18-P06;
3) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, k umístění stánku s
občerstvením dne 24.08.2018, dle přílohy č. 0618-18-P07;
4) s využitím pozemků p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
1119/250, ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 1119/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 1119/244, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, pro VIP program v rámci Barum Czech
rally Zlín dne 24.08.2018, dle přílohy č. 0618-18-P08;
5) s využitím pozemku v 1. NP budovy č. 11 na p. č. st. 8638 (bez č.p./č.e. garáže),
zapsané v katastru nemovitostí pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
k. ú. a obec Zlín na LV 263 za účelem výstavby 2 mobilních tribun při VIP programu
BCRZ ve dnech 24.08.-25.08.2018, dle přílohy č. 0618-18-P09.
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46

Změna systému parkování a změna ceny nájmu pro rezidenty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R17/18

schvaluje
změnu systému parkování a změny cen nájmu pro rezidenty, dle přílohy č. 0631-18P01;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele projednat:
a) s rezidenty ukončení pronájmu parkovacích míst v 5. NP parkoviště v budově
označované č 11 a nabídnout v případě jejich zájmu parkování ve 2. NP parkovacího
domu;
b) se zástupci Finančního úřadu pro Zlínský kraj dodržování 50 parkovacích míst ve
2. - 4. NP parkovacího domu v souladu se smlouvou o úpravě užívacích vztahů.

47

Záštity, dar a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R17/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 22. ročníkem mezinárodního nohejbalového turnaje "CLIMAX Valach OPEN
Vsetín 2018" pořádaným spolkem Nohejbal klub Vsetín, se sídlem Jiráskova 1816,
755 01 Vsetín, IČ 68898487;
2) Festivalem židovské kultury Holešov pořádaným městem Holešov, IČ00287172;
3) závodem na horských kolech "FORCE Rusavská 50ka" pořádaným spolkem
Sportovní klub Rusava, z. s., se sídlem Rusava 248, 768 41 Rusava, IČ 46998161;
4) 16. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu HARMONIEA MORAVIAE 2018
pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se dílem náměstí T. G. Masaryka
5556, 760 01 Zlín, IČ 27673286;
5) 14. pyrotechnickou konferencí s mezinárodní účastí pořádanou Vojenským
technickým ústavem, s. p., se sídlem Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9,
IČ 24272523;
6) 18. ročníkem Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné pořádaným
obcí Rokytnice, IČ 70805202;
7) XV. ročníkem Slováckého oválu pořádaným pobočným spolkem Autoklub v AČR
Březolupy, se sídlem č. p. 475, 687 13 Březolupy, IČ 62831950;
8) 20. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby – DIVADELNÍ LUHAČOVICE
2018 pořádaným spolkem Divadelní Luhačovice, z. s., se sídlem Masarykova 185,
763 26 Luhačovice, IČ 27023036;
9) 7. ročníkem mezinárodní konference „Krizové řízení a řešení krizových situací“
pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou logistiky a krizového řízení,
se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ: 70883521;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad Mezinárodní
konferencí k 100. výročí společného státu Čechů a Slováků za účasti českých a
slovenských historiků a spisovatelů pořádanou Gymnáziem Uherské Hradiště, se
sídlem Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČ 48489573;
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c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad 1. ročníkem
Dětského rybářského dne pořádaným pobočným spolkem Moravský rybářský svaz,
z. s., pobočný spolek Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín, IČ
00547956;
d) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad akcí Bohuslavice
CAMO CUP 2018 pořádanou Kuželkářským klubem Slavičín, z. s., Osvobození 237,
763 21 Slavičín, IČ 22730583;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč panu Ing. Janu Haderkovi, ***;
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 45.000
Kč Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z .s., se
sídlem Nad Ovčírnou IV 344, 760 01 Zlín, IČ 27025519, na činnost spolku v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0599-18-P06.

48

Veřejná zakázka "Dodávka diskových polí a koncových zařízení pro
Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R17/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Dodávka
diskových polí a koncových zařízení pro Evidenční systém sbírkových předmětů
Zlínského kraje" a související dokumenty, dle přílohy č. 0617-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele části A na disková pole MERIT GROUP a. s., se sídlem
Březinova 136/7, 779 00 Olomouc, Hodolany, IČ 64609995, DIČ CZ699000785;
2. výběr dodavatele části B na koncová zařízení UNIS COMPUTERS, a. s., se
sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno-Komín, IČ 63476223, CZ63476223;
3. uzavření smlouvy s dodavatelem pro část A na disková pole MERIT GROUP a.
s., se sídlem Březinova 136/7, 779 00 Olomouc, Hodolany, IČ 64609995, DIČ
CZ699000785, dle přílohy č. 0617-18-P02;
4. uzavření smlouvy s dodavatelem pro část B na koncová zařízení UNIS
COMPUTERS, a. s., se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno-Komín, IČ
63476223, CZ63476223, dle přílohy č. 0617-18-P03.

49

Sociální služby - vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R17/18

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Centra ÁČKO,
příspěvková organizace, IČ 00851710, dle přílohy č. 0632-18-P01;
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jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Michaela Blahová, Jan Pijáček, Mgr. Helena Miklová,
Ing. Petr Valášek, Ing. Petr Kedra.

50

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje“ - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R17/18

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_034/0008497-01
vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Implementace Krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 dle přílohy č. 0605-18-P02;
schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového a finančního rámce projektu "Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" dle přílohy č. 0605-18P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2018 dle přílohy č. 0605-18-P04;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje za účelem realizace
a dosažení cílů projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, a to
subjektům v členění:
a) Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, IČ 46276327, ve výši
34.000 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P06,
b) Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, ve výši 21.500 Kč,
dle přílohy č. 0605-18-P07,
c) Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, IČ 14450437, ve
výši 5.000 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P08,
d) Střední průmyslové škole Otrokovice, IČ 00128198, ve výši 192.207,35 Kč, dle
přílohy č. 0605-18-P09,
e) Střední průmyslové škole polytechnické - Centru odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, ve výši 6.900 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P10,
f) Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, ve
výši 9.950 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P11,
g) Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
ve výši 11.850 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P12;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje za účelem
realizace a dosažení cílů projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497,
a to subjektům v členění:
a) Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, IČ 46276327, ve výši
188.579,39 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P13,
b) Integrované střední škole - Centru odborné přípravy a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, ve výši 149.687,56 Kč, dle
přílohy č. 0605-18-P14,
c) Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, IČ 60371790, ve výši 211.741,20
Kč, dle přílohy č. 0605-18-P15,
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d) Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, ve výši 205.666
Kč, dle přílohy č. 0605-18-P16,
e) Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, IČ 14450437, ve
výši 467.587,94 Kč dle přílohy č. 0605-18-P17,
f) Střední průmyslové škole polytechnické - Centru odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, ve výši 115.055,90 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P18,
g) Střední škole – Centru odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, ve
výši 79.700,06 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P19,
h) Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, ve výši 145.639,89 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P20,
ch) Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, ve
výši 42.614,60 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P21,
i) Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
ve výši 165.335,36 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P22,
j) Střední průmyslové škole Otrokovice, IČ 00128198, ve výši 695.250,28 Kč, dle
přílohy č. 0605-18-P23,
k) Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, ve výši
160.815,87 Kč, dle přílohy č. x0605-18-P24,
l) Střední průmyslové škole strojnické Vsetín, IČ 00843407, ve výši 48.504,50 Kč,
dle přílohy č. 0605-18-P25,
m) Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČ
00559644, ve výši 174.209,20 Kč, dle přílohy č. 0605-18-P26,
n) Střední odborné škole Luhačovice, IČ 61715999, ve výši 244.990,54 Kč, dle
přílohy č. 0605-18-P27;
5. poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje za
účelem realizace a dosažení cílů projektu Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje,
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, a to subjektům v členění:
a) Střední škole letecké s. r. o, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ 26286033,
ve výši 37.235 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 0605-18-P28,
b) MESIT střední škole, o. p. s., Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 25318390, ve výši 130.908,80 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0605-18-P29;
6. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje za účelem realizace
a dosažení cílů projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, a to
subjektům v členění:
a) Střední škole obchodně technické s. r. o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín,
IČ 26215829, ve výši 30.383,54 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0605-18-P30,
b) Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ
70883521, ve výši 292.305,43 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0605-18-P31,
c) Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
29319676, ve výši 216.348,36 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0605-18-P32.
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51

Veřejná zakázka "Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení
oddělení se zvláštním režimem – dodávka interiéru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R17/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Domov
pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem
– dodávka interiéru" a související dokumenty, dle příloh č. 0590-18-P01 až č. 059018-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ
00147389;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám
3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389, dle příloh č. 0590-18-P03 a č. 0590-18-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0144/2018, dle příloh č. 0590-18-P05 a č. 0590-18P06.

52

Veřejná zakázka "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R17/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Zvýšení kybernetické bezpečnosti
Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení dle přílohy č. 0621-18-P01;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing.
Lukáš Valouch, Ing. Martin Prusenovský, Ingrid Lipusová, a náhradníky: Martina
Chovancová, DiS., RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Šárka Vojkůvková, Jakub Lehmann;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Martin
Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Ing. Lukáš Valouch, Ingrid Lipusová, Mgr. Radim Nuc,
DiS., a náhradníky: Ing. Martin Prusenovský, Martina Chovancová, DiS., RNDr. Ivo
Skrášek, Jakub Lehmann, Mgr. Šárka Vojkůvková;
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 Zlínského kraje"
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění
přílohy č. 0621-18-P02.
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53

Výpůjčka automobilu pro společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R17/18

schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení smlouvy č. O/0578/2010/KŘHS o svěření služebního
motorového vozidla k dočasnému užívání k výkonu práce (funkce) bez přidělení
řidiče a k soukromým účelům, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného s Ing. Vladimírem
Kutým dle přílohy č. 0633-18-P01;
2. uzavření smlouvy o výpůjčce osobního automobilu mezi Zlínským krajem a
společností Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., IČ 26913453, se sídlem K Majáku
5001, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0633-18-P02.

54

Sociální služby, školství - investiční akce, aktualizace SDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R17/18

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 07.05.2018 č. 0336/R12/18 - část schvaluje,
bod 2., kterým Rada Zlínského kraje schválila smlouvu o převodu investorství mezi
Zlínským krajem a městem Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ
00304450;
schvaluje
1. zařazení akcí do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Domov pro seniory Lukov - Rekonstrukce stávající EPS, rozšíření dveřních
elektromagnetů a dorozumívací zařízení sestra - klient" příspěvkové organizace
Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov, IČ 70850941, dle přílohy č.
0588-18-P01;
b) "Domov pro seniory Napajedla - Kompletní výměna osvětlení" příspěvkové
organizace Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČ
70850976, dle přílohy č. 0588-18-P01;
c) "Gymnázium Kroměříž - Oprava podlahy a výměna křesel v aule - projektová
příprava" příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496,
767 01 Kroměříž, IČ 70843309, dle přílohy č. 0588-18-P01;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č.1458/100/06/18 s názvem "Domov pro seniory Lukov – zvýšení kybernetické
bezpečnosti", dle přílohy č. 0588-18-P02;
b) č.1446/100/06/18 s názvem "Domov pro seniory Burešov, p. o. – zvýšení
kybernetické bezpečnosti-vybudování strukturované kabeláže", dle přílohy č. 058818-P03;
c) č. 1411/100/02/18 s názvem "Domov pro seniory Lukov – revitalizace zahrady",
dle přílohy č. 0588-18-P04;
d) č. 1455/100/06/18 s názvem "Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Staré
Město - rekonstrukce strukturované kabeláže", dle přílohy č. 0588-18-P05;
e) č. 1454/100/06/18 s názvem "Sociální služby Uherské Hradiště – DS Buchlovice
- rekonstrukce strukturované kabeláže", dle přílohy č. 0588-18-P06;
f) č. 1457/100/06/18 s názvem "Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Rožnov
pod Radhoštěm – zvýšení kybernetické bezpečnosti; strukturovaná kabeláž", dle
přílohy č. 0588-18-P07;
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3. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1367/150/09/17 - 03/06/18 na akci
"Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken" - OPŽP, dle přílohy č. 058818-P08;
b) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1272/3/150/492/09/16 – 03/06/18 na akci „SŠCOPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář“ dle přílohy
č. 0588-18-P09;
c) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1273/3/150/493/09/16 – 02/06/18 na akci „SŠ
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce,
modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“ dle přílohy č. 0588-18-P10;
d) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1335/150/05/17 - 02/06/18 na akci "OA a VOŠ
Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a
zázemí tělocvičny", dle přílohy č. 0588-18-P11;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
550.000 Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17
Lukov u Zlína, IČ 70850941, na přípravu a realizaci akce „Domov pro seniory Lukov
– revitalizace zahrady“, dle přílohy č. 0588-18-P12;
5. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 533.000 Kč na 2.920.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie a
Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Masarykova 101, 75701 Valašské Meziříčí,
IČ 00843504, na realizaci akce "OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce
elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny", dle přílohy č.
0588-18-P13;
6. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 1.800.000 Kč, z celkové výše 49.741 Kč na celkovou částku 1.849.741 Kč
příspěvkové organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, na přípravu
a realizaci akce „SŠ-COPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a
Elektrikář“, dle přílohy č. 0588-18-P14;
7. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 1.251.000 Kč, z celkové výše 2.604.000 Kč na celkovou částku 3.855.000
Kč příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, na přípravu a realizaci akce „SŠ Informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy
praktického vyučování“, dle přílohy č. 0588-18-P15;
8. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2018 o 2.000 Kč, z celkové výše 670.000 Kč na celkovou částku 668.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na
přípravu a realizaci akce „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického
vyučování“, dle přílohy č. 0588-18-P16;
9. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0588-18P17;
b) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž,
Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0588-18-P18;
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c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle
přílohy č. 0588-18-P19;
d) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí,
Masarykova 101, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, dle přílohy č. 0859-17P20;
10. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí,
Masarykova 101, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, o 300.000 Kč na 900.000
Kč;
11. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0150/2018, dle přílohy č. 0588-18-P21;
b) č. RZK/0153/2018, dle přílohy č. 0588-18-P22;
c) č. RZK/0154/2018, dle přílohy č. 0588-18-P23;
12. smlouvu o převodu investorství mezi Zlínským krajem a městem Vsetín, se
sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, dle přílohy č. 0588-18-P24;
13. změnu č. 2 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2017-2023, dle přílohy č. 0588-18-P25;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí před schválením investičních
záměrů, a tím se zahájením realizace investičních akcí:
1. "Domov pro seniory Lukov - Rekonstrukce stávající EPS, rozšíření dveřních
elektromagnetů a dorozumívací zařízení sestra - klient" příspěvkové organizace
Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov, IČ 70850941,
2. "Gymnázium Kroměříž - Oprava podlahy a výměna křesel v aule - projektová
příprava", příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496,
767 01 Kroměříž, IČ 70843309;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61
Napajedla, IČ 70850976, zpracovat investiční záměr v souladu se Směrnicí č. SM/41
Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci "Domov pro seniory Napajedla
- Kompletní výměna osvětlení" v termínu do 20.08.2018;
pověřuje
1. odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje k zajištění zpracování prověřovací
studie na přestavbu bývalého objektu trafostanice u ISŠ-COP Valašské Meziříčí na
chráněné bydlení;
2. odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje k zajištění zpracování prověřovací
studie pro přesun sociálních služeb Dětského centra Zlín a týdenního stacionáře
Radost do nových prostor v majetku Zlínského kraje, včetně alternativní možnosti
přesunu Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín do volných prostor ZŠ
Mostní č. p. 2397 Zlín;
3. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje tyto
příspěvkové organizace:
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a) Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov, IČ 70850941, na akce
"Domov pro seniory Lukov – zvýšení kybernetické bezpečnosti" a "Domov pro
seniory Lukov p. o. – revitalizace zahrady";
b) Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČ 70851042, na akci
"Domov pro seniory Burešov – zvýšení kybernetické bezpečnosti-vybudování
strukturované kabeláže";
c) Sociální služby Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ
00092096, na akce "Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Staré Město –
rekonstrukce strukturované kabeláže" a "Sociální služby Uherské Hradiště – DS
Buchlovice - rekonstrukce strukturované kabeláže";
d) Sociální služby Vsetín Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, na
akci "Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – zvýšení
kybernetické bezpečnosti; strukturovaná kabeláž";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo D/2746/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 11.463.000 Kč na 3.091.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín se
sídlem náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu a
realizaci akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken“ dle přílohy č.
0588-18-P26;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/2603/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se zvyšuje
celková částka návratné finanční výpomoci o 1.007.000 Kč, a to z původní částky
7.476.000 Kč na celkovou výši 8.483.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední
škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3,
767 01 Kroměříž, IČ 00568945, na přípravu a realizaci akce „SŠ-COPT Kroměříž –
Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář“ dle přílohy č. 0588-18-P27.

55

Veřejná zakázka "Nákup automobilů 2018"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R17/18

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Nákup
automobilů 2018" a související dokumenty, dle příloh č. 0592-18-P01 a č. 0592-18P02;
2. protokol o otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky s názvem "Nákup
automobilů 2018", dle přílohy č. 0592-18-P14;
schvaluje
1. pro část 1 až 10 a část 12 až 15 veřejné zakázky výběr dodavatele SAMOHÝL
MOTOR a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165;
2. uzavření kupní smlouvy pro části 1 až 10 s dodavatelem SAMOHÝL MOTOR a.
s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165, dle příloh č. 059218-P03 až č. 0592-18-P12;
3. zrušení části 11 zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Nákup automobilů
2018", dle přílohy č. 0592-18-P13.

35/37

R17/18

56

Veřejná zakázka "Stavební úpravy vstupu do 21. budovy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R17/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Stavební
úpravy vstupu do 21. budovy" a související dokumenty, dle příloh č. 0594-18-P01 a
č. 0594-18-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava, IČ
25908898;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95,
700 30 Ostrava, IČ 25908898, dle příloh č. 0594-18-P03 a č. 0594-18-P04.

57

Školství - smlouva o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R17/18

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitého majetku mezi příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce
1463/1, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, a Střední odbornou školou svatého Jana
Boska, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01, IČ 07037872, za níž jedná do jejího
vzniku zřizovatel Arcibiskupství olomoucké se sídlem Wurmova 562/9, 779 00
Olomouc, IČ 00445151, dle přílohy č. 0634-18-P01.

58

Projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji II - partnerská smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R17/18

schvaluje
uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle vzoru v příloze č. 063518-P01, a to se základními a mateřskými školami uvedenými v příloze č. 0635-18P02 v rámci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji II".

59

Zahraniční pracovní cesta - Propagace Jihovýchodní Moravy v Norsku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R17/18

schvaluje
zahraniční pracovní cestu níže uvedeným účastníkům do Osla (Norsko), a to
služebním vozem a letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad:
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Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, ve dnech 23. - 25. října 2018,
Jan Pijáček, člen Rady Zlínského kraje, ve dnech 23. - 24. října 2018,
Lucie Julinová, Odbor Kancelář hejtmana (organizační zajištění), ve dnech 23. - 24.
října 2018.

60

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci - Projekt zajištění sběru
použitých elektrozařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R17/18

schvaluje
uzavření Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci na Projektu „Zajištění sběru
použitých elektrozařízení“ se společností REMA Systém, a. s., se sídlem
Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ 64510263, dle přílohy č. 0636-18-P01.

Zlín 9. července 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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