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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 23. zasedání dne 17.09.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R23/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0826-18-P01.

2

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R23/18

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události, dle přílohy č. 0803-18-P01, v Dětském
domově Zašová.

3

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - zařazení akcí
do SDP, investiční záměry, změna č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R23/18

schvaluje
1. zařazení následujících akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku
Zlínského kraje na období 2018-2023, dle přílohy č. 0806-18-P01:
a) ZZS ZK – mobilní jednotky intenzívní péče – typ C;
b) ZZS ZK – vozidla RV na rok 2019;
2. investiční záměry na akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, IČ 62182137:
a) IZ č. 1460/170/07/18 na akci "ZZS ZK – mobilní jednotky intenzívní péče – typ C"
o celkových nákladech ve výši 37.635.000 Kč, dle přílohy č. 0806-18-P02;
b) IZ č. 1466/170/07/18 na akci "ZZS ZK – vozidla RV na rok 2019" o celkových
nákladech ve výši 2.621.000 Kč, dle přílohy č. 0806-18-P03;
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3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2018, dle
přílohy č. 0806-18-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením následujících akcí:
1) "ZZS ZK – mobilní jednotky intenzívní péče – typ C";
2) "ZZS ZK – vozidla RV na rok 2019".

4

Návrh na ocenění Pracovníka roku ve zdravotních službách Zlínského kraje zrušení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R23/18

schvaluje
zrušení vyhlášeného 5. ročníku ankety Pracovník roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje za významný přínos v oblasti poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnických zařízeních působících ve Zlínském kraji;
ukládá
Ing. Karolu Muránskemu, vedoucímu Odboru zdravotnictví, připravit nová Pravidla
ankety Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje v termínu do
31.10.2018.

5

Realizace investičních akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R23/18

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DZP Velehrad Buchlovská - rekonstrukce
ochozů, výměna výplní otvorů, oprava střech“ s dodavatelem Stamos Uherské
Hradiště, spol. s r. o., se sídlem Otakarova 108, 686 01 Uh. Hradiště, IČ 46346171,
dle přílohy č. 0797-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0181/2018, dle přílohy č. 0797-18-P02;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DS Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení
oddělení se zvláštním režimem“ s dodavatelem MiSta stavební společnost s. r. o.,
se sídlem č. p. 14, 687 38 Nedakonice, IČ 04811631, dle přílohy č. 0797-18-P03;
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4. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací akce "SOŠ
Josefa Sousedíka Vsetín - revitalizace parku" s dodavatelem ALSPO ZLÍN s. r. o.,
IČ 26954532, se sídlem Kudlov 71, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0797-18-P04;
5. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1404/010/02/18 – 01/08/18 na akci "Revitalizace Baťova mrakodrapu", dle přílohy č.
0797-18-P07;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0185/2018 dle přílohy č. 0797-18-P08.

6

Kultura - MJVM – Hrad Malenovice - hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z
prostor sklepa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R23/18

schvaluje
1. snížení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
o 398.000 Kč na částku 0 Kč a dále poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 120.000
Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 příspěvkové organizaci Muzeum
jihovýchodní Moravy Zlín, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na úhradu
projektové dokumentace akce pod původním názvem „MJVM – Hrad Malenovice –
hájenka – kompletní sanace prostor sklepa“, který se mění na název akce „MJVM Hrad Malenovice - hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa", dle příloh
č. 0796-18-P01 a č. 0796-18-P05;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0182/2018, dle přílohy č. 0796-18-P02;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 079618-P03.

7

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R23/18

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1467/150/08/18 na
akci "Gymnázium Kroměříž – Oprava podlahy a výměna křesel v aule", dle přílohy
č. 0798-18-P01;
2. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1123/3/150/415/07/15 - 07/08/18 na akci "Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace
úspor energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0798-18-P02;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov,
IČ 47935774, dle přílohy č. 0798-18-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0184/2018, dle přílohy č. č. 0798-18-P04;
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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 Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, 767 01 Kroměříž, IČ
70843309, na akci "Gymnázium Kroměříž - Oprava podlahy a výměna křesel v aule".

8

Školství, doprava - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R23/18

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi:
1. Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, a Mgr. Márií Lúčanovou***Turie,
dle přílohy č. 0799-18-P01,
2. Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, a Evou Poláčkovou, ***Kroměříž,
dle přílohy č. 0799-18-P02,
3. Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, a MUDr. Luborem Procházkou,
***Mikulov, dle přílohy č. 0799-18-P03,
4. Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, a Zdeňkem Bubelou,
***Tlumačov, dle přílohy č. 0799-18-P04,
5. Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, a Otakarem
Coufalíkem,***Lutopecny,*** dle přílohy č. 0799-18-P05;
b) s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků mezi:
1. Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, a
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, dle přílohy č.
0799-18-P06,
2. Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, a
Povodím Moravy, s. p., IČ 70890013, dle přílohy č. 0799-18-P07.

9

Zdravotnictví - UH nemocnice, centrální objekt 2 - dodatek smlouvy o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R23/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 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:
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- 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. 0804-18-P01 až č. 0804-18-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat dodatek č. 6 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" v
termínu do 15.10.2018.

10

Zdravotnictví - UH, VS a KM nemocnice a ZZS ZK - změny plánu oprav a
technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R23/18

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2018 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0805-18-P04;
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0805-18-P05;
schvaluje
a) investiční záměr na technické zhodnocení majetku Zlínského kraje č.
1468/170/08/18 „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Nové RTG pracoviště v
budově 14", dle přílohy č. 0805-18-P07;
b) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
- Nové RTG pracoviště v budově 14" mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 68668 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle
přílohy č. 0805-18-P08;
c) záměr pořídit dlouhodobý majetek: Kroměřížská nemocnice a. s. - Rekonstrukce
centrálních operačních sálů v budově A, dle přílohy č. 0805-18-P09;
souhlasí
a) se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím se zahájením realizace investiční akce "Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje - výjezdová základna Otrokovice" příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137;
b) se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím se zahájením realizace investiční akce "Kroměřížská nemocnice a. s.
- Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A".

5/21

R23/18

11

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce objektu
14 - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R23/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Rekonstrukce objektu 14 – výkon funkce technického dozoru stavebníka a
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0800-18-P01 až č. 0800-18-P12,
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Libor Pecháček, Mgr. Michal Uherek,
Petr Ruber, a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Martina Chovancová, DiS., Ing.
Ladislav Vaculík;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, Ing. Karol Muránsky, Ing. arch. Martina Hovořáková, Mgr. Michal Uherek,
Petr Ruber, a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Petr
Burša, Martina Chovancová, DiS., Ing. Ladislav Vaculík.

12

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R23/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy
- Krajského úřadu Zlínského kraje", dle přílohy č. 0801-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele ROMAX CZ, s. r. o., se sídlem č. p. 544, 687 11 Topolná, IČ
26941490;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ROMAX CZ, s. r. o., se sídlem č. p. 544,
687 11 Topolná, IČ 26941490, dle přílohy č. 0801-18-P02 a č. 0801-18-P03.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R23/18

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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 4171/7, ostatní plocha, v k. ú. Ostrožská Lhota, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 597-237b/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení VN v pozemku p. č. 956/2, ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad
Bečvou, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2838106/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
VN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.600 Kč + DPH;
3. 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:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 5449, p. č. 5450/9,
vše ostatní plocha, v k. ú. Zubří, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
4. 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:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1040/39, p. č.
1040/60, vše ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
plynárenského zařízení, minimálně však 1.000 Kč + DPH;
5. 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:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 6382/2, ostatní
plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
plynárenského zařízení, minimálně však 2.400 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.08.2018, č. 0672/R20/18, část schvaluje,
bod č. 5.
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souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČ
70850941, formou fyzické likvidace, a to:
- konvektomatu Convotherm OD 10.10 perfekt, inv. č. 3130019, rok pořízení 1999,
poř. cena 439.572 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů, změna plánu tvorby a použití fondu investic na
rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R23/18

schvaluje
1. změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0793-18-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Lukov, IČ 70850941, na rok 2018, dle přílohy č. 0793-18-P06.

15

Kultura - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, navýšení
závazného objemu prostředků na platy na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R23/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření RZK č. RZK/0180/2018, dle přílohy č. 0815-18-P04;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkové organizace v
oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 0815-18-P02;
3. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2018 příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0815-18-P03;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, ve výši 120.000 Kč , dle přílohy č.
0815-18-P05.

16

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění exekucí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R23/18

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění exekucí ze dne 23.2.2016 mezi
Zlínským krajem a JUDr. Janou Jarkovou, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem 2. května
2384, 760 01 Zlín, IČ 05594936, dle přílohy č. 0818-18-P01.

8/21

R23/18

17

Změna zadávací dokumentace veřejné zakázky "Zajištění dopravní
obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 20182027"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R23/18

schvaluje
obnovu lhůty pro podání nabídek a změny zadávací dokumentace k veřejné zakázce
s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou na období 2018-2027", dle příloh č. 0795-18-P01 až č. 0795-18-P54;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.06.2016 č. 0501/R12/16 - část jmenuje,
body č. 1 až č. 3, kterým Rada Zlínského kraje jmenovala:
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Bc.
Libor Sláčik, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Jiří
Šošolík, Martina Chovancová Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Jan Vrbka;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Kučera, Ing. Aleš Houserek, Ing. Emilie
Slavíková, Ing. Věra Fuksová, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Ivan Mařák,
Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Bc. Libor Sláčik, Ing. František Brachtl, Martina
Chovancová Hromečková, DiS.;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Pavel Mitáš, Ing. Libor Sláčik,
Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Jiří Šošolík, Martina
Chovancová, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Pavel Mitáš, Jan Vrbka;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Pavel Botek, Pavel Mitáš, Ing. Emilie Slavíková,
Ing. Tomáš Nedbal, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Josef Zicha, Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. Libor Sláčik, Ing. František Brachtl, Martina Chovancová, DiS.

18

Program RP15-19 Inovační vouchery ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R23/18

schvaluje
Program RP15-19 Inovační vouchery ZK, dle přílohy č. 0825-18-P02, jehož nedílnou
součástí jsou vzorové dokumenty, dle přílohy č. 0825-18-P03 a č. 0825-18-P04;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro výběr žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu
RP15-19 Inovační vouchery ZK ve složení: členové - Ing. David Mareček; Ing. Viera
Pechancová, Ing. Lukáš Trčka; náhradníci: Mgr. Milan Filip, Ing. Jana Koldová.
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19

Sociální služby - Individuální podpora 2018 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R23/18

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI
Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČ 70856478,
se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, ve výši 50.000 Kč na projekt Činnost
regionálního pracoviště NRZP Zlínského kraje vč. činnosti krajského výboru NRZP
ČR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č.
0791-18-P02.

20

Sociální služby - vznik chráněného bydlení a zrušení týdenního stacionáře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R23/18

schvaluje
1. zřízení poskytování pobytové sociální služby typu chráněné bydlení s kapacitou 4
lůžek, začleněné do Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvková organizace, IČ 70850917, a to s účinností od 01.01.2019;
2. snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor (dále jen ID): 5277371 poskytované v zařízení Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták, začleněném do Sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením, p. o., IČ 70850917, a to ze stávající
kapacity sociální služby: 28 lůžek na novou kapacitu sociální služby: 24 lůžek, a to
s účinností od 01.01.2019;
3. zrušení sociální služby typu týdenního stacionáře, ID: 7258824, poskytované v
zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, začleněném do
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Uherské
Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, ke dni
31.12.2018;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí pro účel poskytování sociální služby
typu chráněné bydlení mezi příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, a pronajímatelem panem Stanislavem
Sedláčkem, bytem 769 01 Holešov, *** datum narození ***.1949, uvedené v příloze
č. 0792-18-P03.
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21

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R23/18

schvaluje
1. program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, dle přílohy č.
0788-18-P02;
2. výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2019, dle přílohy č. 0788-18-P03.

22

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R23/18

schvaluje
1. program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020, dle přílohy č.
0789-18-P02;
2. výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2019 a 2020, dle přílohy č. 0789-18-P03.

23

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R23/18

pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, se sídlem
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu na období od 01.10.2018 do 30.06.2019, dle příloh č. 0790-18-P01 (chráněné
bydlení Jarošov) a č. 0790-18-P02 (chráněné bydlení Kunovice), a to za podmínky
nabytí platnosti pravomocné registrace sociálních služeb uvedených v přílohách č.
0790-18-P01 a č. 0790-18-P02;
schvaluje
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 příloh č. 0790-18-P03 (chráněné bydlení
Jarošov) a č. 0790-18-P04 (chráněné bydlení Kunovice), a to za podmínky nabytí
platnosti pravomocné registrace sociálních služeb uvedených v přílohách č. 079018-P03 a č. 0790-18-P04.
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24

Školství - dodatek investičního záměru pro příspěvkovou organizaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R23/18

schvaluje
1. změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0807-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0183/2018, dle přílohy č. 0807-18-P02;
3. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1259/3/150/481/09/16-03/09/18 s názvem "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm - nákup techniky", dle přílohy č. 0807-18-P03;
4. zvýšení poskytnutého investičního příspěvku o 587.000 Kč, z celkové výše
1.027.000 Kč na celkovou částku 1.614.000 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 „SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky", dle přílohy
č. 0807-18-P04.

25

Veřejná zakázka „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných
organizacích zřizovaných Zlínským krajem“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R23/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komisí veřejné zakázky s názvem „Zvýšení
kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem"
a související dokumenty, dle příloh č. 0822-18-P01 a č. 0822-18-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele IMPROMAT-COMPUTER s r. o., se sídlem třída T. Bati 5267 ,
760 01 Zlín, IČ 46992308;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s r. o., se sídlem třída
T. Bati 5267, 760 01 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 0822-18-P03.

26

Kultura - Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R23/18

uděluje
ocenění "PRO AMICIS MUSAE 2018" za významný a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu, dle přílohy č. 0814-18-P02;
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schvaluje
a) poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč, dle přílohy č. 0814-18-P04;
b) poskytnutí věcného daru – skleněné plastiky v hodnotě 6.500 Kč, dle přílohy č.
0814-18-P05.

27

Individuální podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R23/18

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v
členění:
1. Josef Petřek, datum narození ***1973, adresa bydliště ***Rožnov pod
Radhoštěm, ve výši 25.000 Kč na projekt Skicross - Josef Petřek a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0813-18-P05;
2. Hokejový klub Vsetín - ženy, z.s., IČ 26554992, se sídlem Hanžlov II 1141, 755
01 Vsetín, ve výši 50.000 Kč na projekt Hokejový klub Vsetín - ženy a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0813-18-P06;
3. Rugby club Zlín, z.s., IČ 61715883, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve výši
30.000 Kč na akci Reprezentační utkání v ragby - Česká republika x Polsko a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0813-18-P07;
4. Základní škola Trnava okr. Zlín, IČ 70849161, se sídlem č.p. 242, 763 18 Trnava,
ve výši 15.000 Kč na akci Okresní a krajské kolo v přespolním běhu pro žáky
základních a středních škol " Trnavský vrch" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0813-18-P08.

28

Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R23/18

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2018, dle příloh č. 0816-18-P01 až č. 0816-18-P03;
jmenuje
Výběrovou komisi v rámci akce Ocenění dobrovolných pracovníků za dlouhodobou
a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje
2018, dle přílohy č. 0816-18-P04.
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29

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R23/18

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2018:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Uherské
Hradiště, Šafaříkova, IČ 60370432, dle přílohy č. 0808-18-P01,
b) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0808-18-P02,
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0808-18-P03,
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Zlín, IČ00838926,
dle přílohy č. 0808-18-P04.

30

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R23/18

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319:
a) zápis oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 330, s účinností od 01.09.2019;
b) zápis akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/5. Diplomovaná dětská
sestra, oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet studentů v oboru 70, s účinností od 01.09.2019;
2. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644:
a) zápis oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 250, s účinností od 01.09.2019;
b) zápis oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, večerní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 150, s účinností od 01.09.2019;
3. Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939:
a) zápis oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 220, s účinností od 01.09.2019;
b) zápis oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, večerní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 30, s účinností od 01.09.2019;
4. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČ 00843351:
a) zápis oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 240, s účinností od 01.09.2019;
b) výmaz oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, večerní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 30, s účinností od 01.09.2019;
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5. Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 34-52-H/01 Tiskař
na polygrafických strojích, denní forma vzdělávání, ze 42 na 66 žáků, s účinností od
01.09.2019;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 32-41-M/01
Zpracování usní, plastů a pryže, denní forma vzdělávání, ze 160 na 100 žáků, s
účinností od 01.09.2019;
c) výmaz oboru vzdělání 23-43-L/506 Provozní technika, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 50, s účinností od 01.09.2019;
d) výmaz oboru vzdělání 32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže, dálková
forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 75, s účinností od 01.09.2019;
6. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 23-69-L/01 Technik
- puškař, denní forma vzdělávání, ze 136 na 192 žáků, s účinností od 01.09.2019;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik
seřizovač, denní forma vzdělávání, z 240 na 120 žáků, s účinností od 01.09.2019;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-51-L/01
Uměleckořemeslné zpracování kovů, denní forma vzdělávání, ze 120 na 48 žáků, s
účinností od 01.09.2019;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař,
denní forma vzdělávání, z 90 na 36 žáků, s účinností od 01.09.2019;
e) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař,
dálková forma vzdělávání, z 90 na 36 žáků, s účinností od 01.09.2019;
7. Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 18-20-M/01
Informační technologie, denní forma vzdělávání, ze 120 na 130 žáků, s účinností od
01.9.2019;
8. Základní škola Čtverka, Uherský Brod, IČ 60371714:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školském zařízení Školní družina
z 22 na 30 žáků, s účinností od 01.9.2019;
9. Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov, IČ 63414937:
a) zápis uměleckého oboru Literárně-dramatický obor s účinností od 01.09.2019;
10. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323:
a) výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Revoluční 747, 686 06
Uherské Hradiště;
b) výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Hradišťská 231, 687 06
Velehrad;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 27.09.2018.
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Školství - stanovení počtu tříd 1. ročníků pro školní rok 2019/2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R23/18

schvaluje
stanovení počtu tříd 1. ročníků denní formy vzdělávání ve středních školách a
vyšších odborných školách zřizovaných Zlínským krajem pro školní rok 2019/2020,
dle přílohy č. 0810-18-P02;
zmocňuje
Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, k provedení případných změn.

32

Žádost o akreditaci vzdělávacího programu pro školní kariérové poradce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R23/18

schvaluje
předložení vzdělávacího programu pro školní kariérové poradce k akreditaci v
systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle příloh č. 0812-18-P01 a
č. 0812-18-P02.

33

Školství - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0741/R23/18

stanovuje
s účinností od 01.10.2018 plat řediteli Základní školy Bystřice pod Hostýnem, Pod
Dubíčkem, IČ 70859957, dle přílohy č. 0809-18-P01.

34

Sociální věci - výsledek výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky p. o. a jmenování ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0742/R23/18

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum ÁČKO, IČ
00851710, dle přílohy č. 0794-18-P01;
jmenuje
s účinností od 01.10.2018 *** na pracovní místo ředitelky Centra ÁČKO, příspěvková
organizace, IČ 00851710, dle přílohy č. 0794-18-P02;
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stanovuje
s účinností od 01.10.2018 plat ředitelce Centra ÁČKO, příspěvková organizace, IČ
00851710, dle přílohy č. 0794-18-P03.

35

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0743/R23/18

bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky s názvem "Výměna hlasovacího a
konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva ZK", dle přílohy č. 0821-18-P01;
schvaluje
1. zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Výměna hlasovacího a
konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva ZK", dle přílohy č. 0821-18-P02;
2. dodatek k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1456/010/06/18-01/08/18 "Výměna hlasovacího a konferenčního systému v
místnosti Zastupitelstva ZK", dle přílohy č. 0821-18-P03;
3. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Výměna hlasovacího a
konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva ZK" formou zjednodušeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 0821-18-P04 až č. 0821-18-P15, uveřejněním výzvy
a zadávací dokumentace na profilu zadavatele a následným odesláním výzvy
osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0821-18-P16;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek 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.

36

Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0744/R23/18

schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165, dle přílohy č. 0823-18-P01;
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souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje ve
správě Krajského úřadu Zlínského kraje, a to formou prodeje.

37

Záměr pronájmu - nebytové prostory a parkovací místo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0745/R23/18

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově označované č. 1, na p. č. st. 3290,
zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 263 pro
obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0824-18-P01, a 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, dle přílohy č. 0824-18-P02.

38

Přehled soudních sporů Zlínského kraje, zřizovaných a založených
organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0746/R23/18

bere na vědomí
informace o aktuálně vedených soudních řízeních Zlínského kraje, zřizovaných a
založených společností, dle příloh č. 0819-18-P01 až č. 0819-18-P03.

39

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0747/R23/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) akcí "POCHOD PRO ŽIVOT ZNOJMO 2018" pořádanou panem Markem
Venutou, ***;
2) Přeborem Zlínského kraje v letním biatlonu pořádaným pobočným spolkem Klub
biatlonu Bystřice pod Hostýnem, p. s., se sídlem Lázně 1420, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČ 63414708;
3) 16. ročníkem závodu Běh rodným krajem Emila Zátopka pořádaným TJ Rožnov
pod Radhoštěm, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00534439;
4) 16. ročníkem charitativní akce ParaAkademie s názvem TANCEM KE ŠTĚSTÍ
pořádaným spolkem "Anděl", z. s., se sídlem č. p. 290, 756 43 Kelč, IČ 66934702;
5) akcí "Setkání s hejtmanem" pořádanou společností VLTAVA LABE MEDIA a. s.,
se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 01440578;
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6) 15. ročníkem Partr-rally Vsetín 2018 pořádaným pobočným spolkem Autoklub
Vsetín - město v AČR, se sídlem Dolní Jasénka 744, 755 01 Vsetín, IČ 65469372;
7) 5. ročníkem soutěže Hejtmanův pohár pořádaným Asociací amatérských sportů
ČR, z. s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha, IČ
22856072;
8) 19. ročníkem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku 2018 Zlínského kraje
pořádaným společností Ernst & Young, s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 26705338;
9) účastí Avion Big Bandu na 20th Beijing International Tourism Festival v Číně
realizovanou spolkem AVION BIG BAND z. s., se sídlem třída Tomáše Bati 204, 760
01 Zlín, IČ 22735305;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad konferencí "Obuv
v historii" pořádanou Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad 25. výročím Klubu
dárců krve Kroměřížska, z. s., pořádaným spolkem Klub dárců krve Kroměřížska, z.
s., se sídlem Žerotínova 2907/67, 767 01 Kroměříž, IČ 65270029;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 15.000 Kč spolku" Anděl", z. s., se sídlem č. p. 290, 756 43 Kelč, IČ
66934702;
2) ve výši 10.000 Kč spolku Dívčí saxofonový orchestr, z. s., se sídlem Leoše
Janáčka 854, 763 26 Luhačovice, IČ 49157191.

40

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0748/R23/18

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dnech konání domácích ligových hokejových utkání klubu Berani Zlín v hokejové
sezoně 2018/2019 v době od 16:00 hodin do 21:00 hodin;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele v termínu do 18.09.2018 organizačně
zabezpečit umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště
Zlínského kraje, budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu
Berani Zlín v hokejové sezoně 2018/2019.
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41

Redakční rada magazínu Okno do kraje - rezignace místopředsedy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0749/R23/18

bere na vědomí
rezignaci Jiřího Severina na členství a funkci místopředsedy v redakční radě
měsíčníku Okno do kraje.

42

Zdravotnictví - VS nemocnice interna - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0750/R23/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci „Vsetínská
nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu" s dodavatelem VW WACHAL a. s.,
se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, dle přílohy č. 0830-18P01.

44

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0751/R23/18

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce
Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku Českému
svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Vsetín 1, se sídlem č. p. 338, 756 03
Halenkov, IČ 70038210, na pořádání akce "Krajská soutěžní výstava chovatelů
Zlínského kraje" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0832-18-P02;
b) poskytnutí investiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce Rozvojové
programy a krizové řízení ve výši 80.000 Kč spolku Společnost pro obnovu
Rajnochovické lesní železnice, z. s., se sídlem Na Šištotě 627/3, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 22837892, na pořízení dvou lokomotiv DH 70
pro Rajnochovickou lesní železnici v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0832-18-P04.
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45

Smlouva o předání dat z IDC ÚHUL - honitby ve ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0752/R23/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o předání dat z IDC ÚHUL s organizací ČR - Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, IČ 00020681, dle přílohy č. 0833-18-P01.

Zlín 17. září 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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