R22/18
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 22. zasedání dne 03.09.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R22/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0783-18-P01.

2

Zdravotnictví - vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R22/18

schvaluje
vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, formou prodeje nejvyšší nabídce, a to:
a) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg. značka 3Z6 6702,
inv. č. 950410, poř. cena 1.950.864 Kč, zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 302
155 km, dle přílohy č. 0769-18-P02;
b) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg. značka 3Z6 6703,
inv. č. 950407, poř. cena 1.980.295 Kč, zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 362
265 km, dle přílohy č. 0769-18-P03;
c) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg. značka 3Z6 6705,
inv. č. 950408, poř. cena 2.001.984 Kč, zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 243
566 km, dle přílohy č. 0769-18-P04;
d) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg. značka 3Z6 6706,
inv. č. 950409, poř. cena 1.980.295 Kč, zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 294
631 km, dle přílohy č. 0769-18-P05;
e) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg. značka 3Z6 6707,
inv. č. 950411, poř. cena 2.001.984 Kč, zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 344
349 km, dle přílohy č. 0769-18-P06;
f) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI kufrová nástavba System Strobel z
roku 2009, reg. značka 3Z9 4378, inv. č. 950428, poř. cena 2.788.232 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, stav tachometru 262 513 km, dle přílohy č. 0769-18-P07;
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g) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg. značka 3Z6 6701,
inv. č. 950412, poř. cena 1.950.864 Kč, zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 373
271 km, dle přílohy č. 0769-18-P08;
h) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI kufrová nástavba System Strobel z
roku 2009, reg. značka 3Z9 4379, inv. č. ZZSZK 950 427, poř. cena 2.788.232 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 277 784 km, dle přílohy č. 0769-18-P09;
i) sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI kufrová nástavba System Strobel z
roku 2009, reg. značka 3Z9 4381, inv. č. 950440, poř. cena 2.788.232 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, stav tachometru 207 489 km, dle přílohy č. 0769-18-P10;
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
JUDr. Josefa Valentu, zajistit prodej přebytečného movitého majetku, dle příloh č.
0769-18-P02 až č. 0769-18-P10, nejvyšší nabídce.

4

Sociální věci - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R22/18

schvaluje
investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. č. 1461/100/07/18 s názvem "Domov pro seniory Napajedla, p. o. - Kompletní
výměna osvětlení", dle přílohy č. 0766-18-P01;
2. č. 1462/100/07/18 s názvem "Domov Na Dubíčku, p. o. - Instalace EPS", dle
přílohy č. 0766-18-P02;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2018, dle přílohy č. 0766-18-P03;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
na Dubíčku, IČ 70850968, na rok 2018, dle přílohy č. 0766-18-P04.

5

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R22/18

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1465/150/08/18 na akci "SOŠ a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce
slaboproudých rozvodů", dle přílohy č. 0767-18-P01;
b) č. 1464/150/07/18 na akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – vybudování
strukturované kabeláže", dle přílohy č. 0767-18-P02;
c) č. 1433/150/05/18 na akci "Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí p.
o.- sanace vlhkého zdiva", dle přílohy č. 0767-18-P03;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 4 investičního záměru č. 1255/3/150/477/08/16 – 04/08/18 na akci
"Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře a učebny
fyziky" - IROP, dle přílohy č. 0767-18-P04;
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b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1249/3/150/473/08/16 – 02/08/18 s názvem
"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – vybudování nové laboratoře chemie, odborných
učeben a poslucháren"- IROP, dle přílohy č. 0767-18-P05;
c) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1351/150/06/17 – 02/08/18 s názvem
"Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného
pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou" - IPRÚ, dle
přílohy č. 0767-18-P06;
d) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1264/3/150/486/09/16 – 02/08/18 s názvem
„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a
jazykového centra školy“ - IROP, dle přílohy č. 0767-18-P07;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 076718-P08;
b) změna č. 6 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 0767-18-P09;
c) změna č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 076718-P10;
d) změna č. 3 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. 0767-18-P11;
e) změna č. 4 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť
1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, dle přílohy č. 0767-18-P12;
f) změna č. 4 příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle
přílohy č. 0767-18-P13;
g) změna č. 2 příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, Turkmenská 1612, 75501 Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0767-18P14;
h) změna č. 4 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 076718-P15;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018:
a) ve výši 2.609.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790, na přípravu a
realizaci akce „SOŠ a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce slaboproudých
rozvodů“, dle přílohy č. 076718-P16;
b) ve výši 1.377.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizaci akce „SŠZP Rožnov
pod Radhoštěm – vybudování strukturované kabeláže“, dle přílohy č. 0767-18-P17;
c) ve výši 85.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ
0055950, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium a JŠ Zlín – Vybudování
praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s
environmentální výchovou“, dle přílohy č. 0767-18-P18;
d) ve výši 456.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní
čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Zlín
- Lesní čtvrť – vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a
poslucháren“, dle přílohy č. 0767-18-P19;
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5. snížení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 25.000 Kč z celkové výše 340.000 Kč na celkovou částku 315.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní zkoušky Uherský Brod, se sídlem Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ
60371757, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium J. A. Komenského Uherský
Brod – rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky“, dle přílohy č. 0767-18P20;
6. snížení poskytnutého účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2018 o 40.000 Kč, z celkové výše 743.000 Kč na celkovou částku 703.000
Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť 1364,
761 37 Zlín, IČ 00559105, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Zlín – Lesní
čtvrť – Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren“, dle
přílohy č. 0767-18-P21;
7. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 365.000 Kč na 2.380.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760
01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium a Jazyková škola
Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy", dle přílohy
č. 0767-18-P22;
8. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2018:
a) o 25.000 Kč z celkové výše 90.000 Kč na celkovou částku 115.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní zkoušky Uherský Brod, se sídlem Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ
60371757, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium J. A. Komenského Uherský
Brod – rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky“, dle přílohy č. 0767-18-P23;
b) o 216.000 Kč, z celkové výše 120.000 Kč na celkovou částku 336.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu
a realizaci akce „Gymnázium a JŠ Zlín – Vybudování praktického přírodovědného
pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“; dle přílohy č.
0767-18-P24;
c) o 301.000 Kč na 656.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760
01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium a Jazyková škola
Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy", dle přílohy
č. 0767-18-P25;
9. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 114.000 Kč na 10.967.000 Kč a snížení účelového příspěvku na provoz o
114.000 Kč na celkovou částku 155.000 Kč, příspěvkové organizaci Základní škola,
Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČ
70238898, na přípravu a realizaci akce "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce
elektroinstalace - 2. etapa", dle přílohy č. 0767-18-P26;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0177/2018, dle přílohy č. 0767-18-P27;
11. rozpočtové opatření č. RZK/0175/2018, dle přílohy č. 0767-18-P28;
odkládá
zahájení projektové přípravy investiční akce před schválením investičního záměru,
a tím i zahájení realizace investiční akce "SOU Uherský Brod - stavební úpravy
domova mládeže" příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, nejpozději do
30.09.2018;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
a) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na akci "SOŠ a
Gymnázium Staré Město – rekonstrukce slaboproudých rozvodů";
b) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
na akci „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – vybudování strukturované kabeláže“;
c) Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146, 757 37
Valašské Meziříčí, IČ 00843369, na akci "Gymnázium Františka Palackého
Valašské Meziříčí p. o. - Sanace vlhkého zdiva";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření následujících Dodatků ke smlouvám
o poskytnutí návratných finančních výpomocí z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018:
a) dodatek č. 2 ke smlouvě číslo D/1957/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci uzavřené s příspěvkovou organizací Gymnázium J. A. Komenského a
Jazyková škola s právem státní zkoušky Uherský Brod, se sídlem Komenského 169,
688 01 Uherský Brod, IČ 60371757, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium J. A.
Komenského Uherský Brod – rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky“, kterým se
mění výše investiční a neinvestiční návratné finanční výpomoci, přičemž celková
výše 6.528.000 Kč návratné finanční výpomoci se nemění, dle přílohy č. 0767-18P29;
b) dodatek č. 1 ke smlouvě číslo D/1961/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci uzavřené s příspěvkovou organizací Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, se
sídlem Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Vybudování nové laboratoře chemie, odborných
učeben a poslucháren“, kterým se mění výše investiční a neinvestiční návratné
finanční výpomoci, přičemž celková výše 11.347.000 Kč návratné finanční výpomoci
se nemění, dle přílohy č. 0767-18-P30;
c) dodatek č. 2 ke smlouvě číslo D/0336/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci uzavřené s příspěvkovou organizací Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín,
IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium a JŠ Zlín – Vybudování
praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s
environmentální výchovou“, kterým se mění výše investiční a neinvestiční návratné
finanční výpomoci, přičemž celková výše 3.466.000 Kč návratné finanční výpomoci
se nemění, dle přílohy č. 0767-18-P31;
d) dodatek č. 1 ke smlouvě číslo D/2745/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se mění výše investiční a
neinvestiční návratné finanční výpomoci, přičemž celková výše návratné finanční
výpomoci se nemění, příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín,
IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium a Jazyková škola Zlín –
Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy", dle přílohy č.
0767-18-P32.

5/11

R22/18

6

Sociální věci - určení náhrady škody ředitelce p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R22/18

rozhodla
o škodě ve výši 75.396 Kč způsobené Domovu pro seniory Lukov, příspěvková
organizace, IČ 70850941, vzniklé v souvislosti se spácháním přečinu krádeže a
poškozování cizí věci neznámým pachatelem dne 09.11.2016 tak, že:
1. Ing. Michaela Procházková, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory
Lukov, je povinna v termínu do 30.09.2018 příspěvkové organizaci Domov pro
seniory Lukov, IČ 7085094, nahradit škodu ve výši 25.396 Kč,
2. náhrada škody ve výši 50.000 Kč nebude po ředitelce vymáhána.

7

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R22/18

schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2018, dle přílohy č. 0761-18-P01.

9

Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - projekt "KAP"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R22/18

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
"Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje", registrační číslo
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 ve znění přílohy č. 0770-18-P02.

10

Kyberbezpečnost v budovách KÚZK - změna financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R22/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0176/2018, dle přílohy č. 0778-18-P01.
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11

Podpora řemesel v odborném školství - smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace soukromým školám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R22/18

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na vyplacení finančních příspěvků žákům v
rámci "podpory řemesel v odborném školství" soukromým středním školám:
1. Střední škola letecká s. r. o., se sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ
26286033, ve výši 92.500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0771-18-P05;
2. MESIT střední škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 25318390, ve výši 120.200 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy 0771-18-P06;
3. Střední škola služeb s. r. o., se sídlem Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště,
IČ 25500091, ve výši 12.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy 0771-18-P07.

12

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R22/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0178/2018 dle přílohy č. 0772-18-P01.

13

Školství - povolení výjimky ze stanoveného nejnižšího počtu žáků školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R22/18

povoluje
příspěvkové organizaci Dětský domov a Základní škola Liptál, IČ 70238499, výjimku
z nejnižšího počtu žáků školy, zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
stanoveného v § 25 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

14

Veřejná zakázka "Kempy Moravy a Slezska"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R22/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Kempy Moravy a Slezska", dle přílohy č. 0777-18-P01;
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schvaluje
1. výběr dodavatele SHOCart, spol. s r. o., se sídlem Zádveřice 48, 763 12
Zádveřice-Raková, IČ 40942040;
2. uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem tř. T. Bati
21, 76190 Zlín, Jihomoravským krajem, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava a Olomouckým krajem, IČ 60609460, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc a dodavatelem SHOCart, spol. s r. o., se sídlem Zádveřice 48, 763 12
Zádveřice-Raková, IČ 40942040, dle přílohy č. 0777-18-P02.

15

Personální změny - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., a
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R22/18

jmenuje
Jana Pijáčka, *** členem správní rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy,
o. p. s., IČ 27744485, s účinností od 29.09.2018;
odvolává
PhDr. Romanu Habartovou, ***, z funkce člena dozorčí rady společnosti Filharmonie
Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286.

16

Sociální věci - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R22/18

stanovuje
s účinností od 01.10.2018 plat řediteli Dětského centra Zlín, příspěvková organizace,
IČ 00839281, dle přílohy č. 0762-18-P01.

17

Školství - platové výměry zástupců statutárních orgánů a ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R22/18

stanovuje
a) s účinností od 01.08.2018 plat:
1. zástupkyni statutárního orgánu Základní umělecké školy Vsetín, IČ 00851906, dle
přílohy č. 0773-18-P01;
2. zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém
zařízení Kroměříž, IČ 70842884, dle přílohy č. 0773-18-P02;
3. zástupkyni Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0773-18P03;
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b) s účinností od 01.10.2018 plat řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské
Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č. 0773-18-P04.

18

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R22/18

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výběr
dodavatele výpočetní techniky II", dle přílohy č. 0780-18-P01;
schvaluje [revokováno]
1. pro část 1: Dodávka PC výběr dodavatele Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86,
703 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 29462177;
2. uzavření smlouvy pro část 1 s dodavatelem Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86,
703 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 29462177, dle přílohy č. 0780-18-P02.

19

Vyřazení neupotřebitelného majetku IT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R22/18

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
formou fyzické a ekologické likvidace, dle příloh č. 0786-18-P01 a č. 0786-18-P03;
2. vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0786-18-P05.

20

Záměr pronájmu parkovacích míst na pozemcích ve vlastnictví Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R22/18

schvaluje
záměr pronájmu:
1) 2 parkovacích míst v 1. PP (parkoviště pod mříží) v budově bez čp/če, budova
garáží, která je součástí pozemku p. č. st. 8638, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, měsíčně minimálně 2.500 Kč vč. DPH, dle
přílohy č. 0782-18-P01;
2) 37 parkovacích míst v 2. NP budově bez čp/če, budova garáží, která je součástí
pozemku p. č. st. 8638, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
měsíčně minimálně 2.150 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 0782-18-P02;

9/11

R22/18

3) 3 parkovací místa na části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín a 10 parkovacích míst části pozemku p. č. 1119/229, ostatní plocha,
manipulační plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
Zlín a k. ú. Zlín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, měsíčně minimálně
1.200 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 0782-18-P03;
4) 11 parkovacích míst na části pozemku p. č. 1119/246, ostatní plocha, manipulační
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, měsíčně minimálně 1.200 Kč vč.
DPH, dle přílohy č. 0782-18-P04;
5) 2 parkovací místa na části pozemku p. č. 1119/247, ostatní plocha, manipulační
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, měsíčně minimálně 1.200 Kč vč.
DPH, dle přílohy č. 0782-18-P05.

22

Záštity a uzavření dohody s Ministerstvem zemědělství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R22/18

bere na vědomí
záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad:
1) projektem "Sociální automobil" pro Charitu Zlín realizovaným Charitou Zlín, se
sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČ 44117434;
2) III. Odbornou konferencí paliativní a hospicové péče pořádanou ústavem PAHOP,
z. ú., Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, se sídlem Mariánské náměstí 78,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 04977408;
schvaluje
uzavření Dohody mezi Zlínským krajem a ČR - Ministerstvem zemědělství, IČ
00020478, ve věci podpory akce Den Zlínského kraje dle přílohy č. 0768-18-P02.

23

Doprava - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R22/18

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, a městem Staré Město, IČ 00567884, dle
přílohy č. 0764-18-P01.
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Rozhodnutí o podpoře projektu ZK "Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018" schválení rozpočtového opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R22/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0179/2018 dle přílohy č. 0787-18-P02.

Zlín 3. září 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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