R24/18
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 24. zasedání dne 01.10.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0753/R24/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0862-18-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0682/R21/17 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucí Odboru kultury a památkové péče zajistit zpracování Koncepce účinnější
péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018-2025, v souladu s
přílohou č. 0735-17-P01, v termínu do 30.09.2018.“ - na termín plnění 29.10.2018.

2

Darovací smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0754/R24/18

schvaluje
uzavření darovacích smluv mezi Zlínským krajem a:
1. Rudolfem Ševčíkem, uživatelem honitby Fryšták- Horní Ves-Vítová, ***, dle
přílohy č. 0837-18-P01,
2. Mysliveckým spolkem Valašsko Vlachovice, se sídlem Vlachovice 36, IČ
62181424, dle přílohy č. 0837-18-P02,
3. Mysliveckým sdružením z. s. Veselá-Klečůvka, se sídlem Veselá 33, IČ
48472352, dle přílohy č. 0837-18-P03,
4. Mysliveckým spolkem Zádveřice-Raková, se sídlem Zádveřice-Raková 39, IČ
46277439, dle přílohy č. 0837-18-P04,
5. MS Fryšták Dolní Ves z. s., se sídlem Dolní Ves 102, Fryšták, IČ 48472816, dle
přílohy č. 0837-18-P05,
6. Honebním společenstvím Příluky-Lužkovice, se sídlem Na Hrázi 413, Slušovice,
IČ 70978981, dle přílohy č. 0837-18-P06.
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3

Prověřovací studie - nová nemocnice v lokalitě Malenovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0755/R24/18

souhlasí
se zvláštním postupem při zadávání veřejné zakázky „Prověřovací studie - nová
nemocnice v lokalitě Malenovice“, dle přílohy č. 0840-18-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0196/2018, dle přílohy č. 0840-18-P02;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem atelier-r, s. r. o., tř. Spojenců 748/20, 779
00 Olomouc, IČ 26849917, dle přílohy č. 0840-18-P03.

4

Realizace investičních akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0756/R24/18

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Kroměřížská nemocnice a. s. – přístavba budovy A" s dodavatelem Pozemní
stavitelství Zlín a. s., IČ 46900918, se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, dle přílohy č.
0838-18-P01;
2) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Modernizace výtahů v 21. budově" s dodavatelem EURO VÝTAHY s. r. o., IČ
24665631, se sídlem Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, dle přílohy č. 0838-18-P02.

5

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0757/R24/18

schvaluje
1. zařazení akce "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy tělocvičny
a DM" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy
č. 0842-18-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1470/150/09/18 na
akci "SŠHS Kroměříž – zateplení budovy F" - OPŽP, dle přílohy č. 0842-18-P02;
3. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1368/150/09/17 – 03/08/18 akce reprodukce
majetku Zlínského kraje na akci "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní
budovy Vrbenská" - OPŽP, dle přílohy č. 0842-18-P03;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 4 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0842-18-P04;
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b) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 084218-P05;
c) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 00843474, dle přílohy č. 0842-18-P06;
d) změna č. 5 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm,
Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy
č. 0842-18-P07;
e) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, Třída Tomáše
Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0842-18-P08;
f) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č.
0842-18-P09;
g) změna č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská
třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0842-18-P10;
h) změna č. 8 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná,
Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č.0842-18-P11;
i) změna č. 5 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 084218-P12;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
240.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm,
Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, na
přípravu a realizaci akce „Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - Zabezpečení
bezbariérového přístupu“, dle přílohy č. 0842-18-P13;
6. snížení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 4.444.000 Kč z celkové výše 8.453.000 Kč na celkovou částku 4.009.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,
Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na přípravu a realizaci akce
„SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“, dle přílohy
č. 0842-18-P14;
7. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci:
a) Střední průmyslová škola Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 4187,760 01 Zlín, IČ
00559482, o 305.000 Kč na 2.295.000 Kč;
b) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474 o 100.000 Kč na
600.000 Kč;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0189/2018, dle přílohy č. 0842-18-P15;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0195/2018, dle přílohy č. 0842-18-P16;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí před schválením investičních
záměrů, a tím i se zahájením realizace investičních akcí:
a) "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy"
příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474;
b) "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - Zabezpečení bezbariérového přístupu"
příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky
1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393;
c) "SPŠ Zlín - rekonstrukce malé tělocvičny" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Zlín, Třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482;
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d) "SUPŠ Uherské Hradiště - statické zajištění objektu" příspěvkové organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60371749;
e) "Gymnázium Uherské Hradiště - sanace střešního pláště hlavní budovy"
příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686
17 Uherské Hradiště, IČ 60371684;
f) "SOU Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže" příspěvkové organizace
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00055107;
g) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy tělocvičny a DM"
příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná, Nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na akci "SŠHS
Kroměříž - zateplení budovy F".

6

Školství - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0758/R24/18

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi pronajímatelem Střední
průmyslovou školou strojnickou Vsetín, příspěvková organizace, IČ 00843407,
nájemcem Hokejbalovým klubem Vsetín, z. s., IČ 66184606, dle přílohy č. 0841-18P01,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi pronajímatelem
ZLS bytové domy, a. s. Zlín, IČ 28315472, a nájemcem Střední škola oděvní a
služeb Vizovice, příspěvková organizace, IČ 00837237, dle přílohy č. 0841-18-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0191/2018, dle přílohy č. 0841-18-P03.

7

Zdravotnictví - UH nemocnice - ubytovna Stará Tenice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0759/R24/18

bere na vědomí
zprávu o podmínkách pro rozdělení objektu budovy Stará Tenice, která se nachází
v k. ú. Uherské Hradiště, p. č. st. 2375 dle přílohy č. 0846-18-P02;
ukládá
vedoucí Odboru ekonomického realizovat převod objektu budovy "Stará Tenice"
včetně všech jejích součástí a příslušenství, která se nachází v k. ú. Uherské
Hradiště, p. č. st. 2375, a objektu budovy kotelny včetně všech jejích součástí
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a příslušenství, která se nachází v k. ú. Uherské Hradiště, p. č. st. 2374, dle přílohy
č. 0846-18-P03.

8

Veřejná zakázka "Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce centrálních
operačních sálů v budově A – zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0760/R24/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A – zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0844-18-P01 až č. 0844-18-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.

9

Veřejná zakázka "Expozice v 21. budově ve Zlíně"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0761/R24/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Expozice
v 21. budově ve Zlíně" a související dokumenty, dle příloh č. 0843-18-P01 a č. 084318-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, 76001 Zlín, IČ 00147389, dle příloh č. 0843-18-P03 a č. 0843-18-P04.
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10

SPZ Holešov - rozpočtové opatření, blokace prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0762/R24/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0188/2018, dle přílohy č. 0861-18-P01,
2. doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0003/2018, dle přílohy č. 0861-18P02.

11

Projekt "Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví
Zlínského kraje" - změna financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0763/R24/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0190/2018, dle přílohy č. 0839-18-P01.

12

Projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných Zlínským krajem" - dohoda o ukončení spolupráce s vybranými
p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0764/R24/18

schvaluje
uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Zvýšení
kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem"
s 10 příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 0857-18-P02, dle vzorů
uvedených v přílohách č. 0857-18-P03 až č. 0857-18-P05, z důvodů uvedených v
příloze č. 0857-18-P01 .

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0765/R24/18

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného cyrilek.net z. s., se sídlem Spáčilova
3194/38, 767 01 Kroměříž, IČ 26671875, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 690/5, p. č. 690/8, p. č. 690/12, p. č. 690/13, p. č. 813/145,
p. č. 817/7, vše ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
komunikační sítě + DPH, minimálně však 6.400 Kč + DPH;
2. 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. 410/13, ostatní
plocha, v k. ú. Zahnašovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 274-139/2018,
- 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 1000 Kč + DPH;
3. 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 pozemcích
p. č. 5450/9, p. č. 5449, vše ostatní plocha, v k. ú. Zubří, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
4. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským
krajem a Ing. Jarmilou Foralovou, DiS., bytem ***763 61 Napajedla, Ing. Miroslavem
Pravdou, bytem ***769 01 Třebětice, Ing. Františkem Rodem, bytem ***767 01
Skaštice, Ing. Vlastimilem Románkem, CSc., bytem ***760 05 Zlín, Ing. Alešem
Svobodou, bytem ***763 61 Oldřichovice, a Ing. Radmilou Vanskou, bytem ***779
00 Olomouc, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0851-18-P02;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- průmyslové automatické pračky WE 106, inv. č. 539-209, rok pořízení 1999,
pořizovací cena 106.283 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- mycího stroje podložních mís CSO 94 Co, inv. č. 397-50B, rok pořízení 2002,
pořizovací cena 179.539,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- bubnového sušiče C7 G, inv. č. 539-170, rok pořízení 1996, pořizovací cena
247.335 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- kopírky Minolta EP 1080, inv. č. 402-64, rok pořízení 1997, pořizovací cena
315.485 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- automatické telefonní ústředny, inv. č. 402-72, rok pořízení 1998, pořizovací cena
963.613 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- sušiče prádla C7, inv. č. 539-153, rok pořízení 1995, pořizovací cena 211.836 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
- sušiče prádla C15, inv. č. 539-152, rok pořízení 1995, pořizovací cena 303.938,
zůstatková cena 0 Kč;
- elektrického žehliče, inv. č. 539-151, rok pořízení 1995, pořizovací cena 634.267
Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- překapávače na kávu a čaj, inv. č. 03-8/21 (součást souboru inv. č. 03-8), rok
pořízení 1998, pořizovací cena 136.040 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- pomocného zvedacího zařízení Aqualift, inv. č. 03-8/2 (součást souboru inv. č. 038), rok pořízení 1998, pořizovací cena 104.364 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- zvedacího zařízení Arjo BOL, inv. č. 03-3/3 (součást souboru inv. č. 03-3), rok
pořízení 1998, pořizovací cena 199.362 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Centrum ÁČKO, IČ 00851710, a to:
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- lůžka pro novorozence, inv. č. 20029, rok pořízení 2010, pořizovací cena 155.482
Kč, zůstatková cena 51.136 Kč, do hospodaření příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Zlín, IČ 00226319;
3. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, a to:
- osobního automobilu Škoda Fabia, reg. značka 1Z4 3277, inv. č. 6-444400014, rok
pořízení 2003, pořizovací cena 287.185 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet ujetých km
193 000, do hospodaření příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné
přípravy technické Uherský Brod, IČ: 15527816;
- osobního automobilu Škoda Fabia Combi – reg. značka 1Z4 4287, inv. č. 6444400054, rok pořízení 2003, pořizovací cena 372.391 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
počet ujetých km 206 000, do hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474;
4. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
a to:
- osobního automobilu Škoda Fabia, reg. značka 1Z4 2967, inv. č. 6-444400040, rok
pořízení, 2001, pořizovací cena 289.370 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet ujetých km
166 000.

14

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0766/R24/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 194/8, zahrada, o výměře 11 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
194/6,
- p. č. 2549/33, ostatní plocha, o výměře 28 m2,
- p. č. 2549/34, ostatní plocha, o výměře 7 m 2, oddělených z původního pozemku p.
č. 2549/2,
- p. č. 2549/37, ostatní plocha, o výměře 19 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 2549/5 a p. č. 2549/10,
- p. č. 2549/35, ostatní plocha, o výměře 24 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 2549/2 a p. č. 2549/10,
- p. č. 2549/36, ostatní plocha, o výměře 20 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2549/10,
geometrickým plánem č. 619-11/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bratřejov a k. ú. Bratřejov
u Vizovic;
2. pozemků
- p. č. 1903/17, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
- p. č. 1934/4, ostatní plocha, o výměře 426 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína;
3. pozemků
- dílu "a", o výměře 214 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1903/1,
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- p. č. 1934/7, ostatní plocha, o výměře 63 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1934/2,
- p. č. 1934/8, ostatní plocha, o výměře 49 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1934/2,
geometrickým plánem č. 845-69/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u
Zlína;
4. pozemků
- p. č. 1939/12, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/12,
- p. č. 1939/30, o výměře 76 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/31, o výměře 25 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/32, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/36, o výměře 17 m 2, odděleného z původních pozemků p. č. 1939/20 a
p. č. 1945/1
geometrickým plánem č. 564-1096/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice;
5. pozemků
- dílu "h" o výměře 4 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "r" o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "k" o výměře 2 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "p" o výměře 0,13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "o" o výměře 0,21 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/3,
geometrickým plánem č. 564-1096/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice;
6. pozemku
- p. č. 5775/2, ostatní plocha, o výměře 91 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5775 geometrickým plánem č. 1234306/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vítonice a k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.

15

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0767/R24/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 16. srpna 2018, č. j. KUZL
59042/2018, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu penále ve výši 13.454
Kč Základní umělecké škole Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky, IČ 63414945,
uloženého Platebním výměrem č. 6/2018 EKO na odvod penále za porušení
rozpočtové kázně ze dne 7. srpna 2018, č. j. KUZL 56269/2018, viz příloha č. 085218-P03.
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Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0768/R24/18

schvaluje
změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 0834-18-P02.

17

Kultura - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018, snížení
příspěvku na provoz Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0769/R24/18

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, k posílení fondu investic ve výši 59.000
Kč, dle přílohy č. 0850-18-P03;
schvaluje
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2018, dle přílohy č. 0850-18-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0194/2018 dle přílohy č. 0850-18-P05;
c) snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, o částku 3.714.785,06 Kč na celkovou výši
24.595.214,94 Kč dle přílohy č. 0850-18-P06;
bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3.714.785,06
Kč; dle přílohy č. 0850-18-P06.

18

Doprava - Dodatky k investičním záměrům, změna č. 6 plánu tvorby a použití
fondu investic na rok 2018, včetně změn struktur nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0770/R24/18

schvaluje
A) dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 6 k inv. záměru č. 1118/3/110/272/06/15-06/08/18, k provedení díla
„Silnice II/487: Nový Hrozenkov", o celkových nákladech 46.034.000 Kč, dle příloh
č. 0835-18-P02a a č. 0835-18-P02b;
A2) dodatek č. 1 k inv. záměru č. 1417/110/03/18-01/08/18, k provedení díla „Silnice
II/4885: Zádveřice", o celkových nákladech 6.762.000 Kč, dle přílohy č. 0835-18P03;
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A3) dodatek č. 5 k inv. záměru č. 1252/3/110/293/08/16-05/08/18, k provedení díla
„Silnice II/487: Hovězí, průjezdní úsek", o celkových nákladech 29.127.000 Kč, dle
přílohy č. 0835-18-P04;
A4) dodatek č. 2 k inv. záměru č. 1416/110/03/18-02/08/18, k provedení díla „Silnice
III/43728: Bystřice pod Hostýnem, most ev. č. 43728-1", o celkových nákladech
11.622.000 Kč, dle přílohy č. 0835-18-P05;
A5) dodatek č. 1 k inv. záměru č. 1420/110/03/18-01/08/18, k provedení díla „Silnice
III/49516: Krhov, most ev. č. 49516-2", o celkových nákladech 17.634.000 Kč, dle
přílohy č. 0835-18-P06;
B) změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2018, dle příloh č. 0835-18P07a až č. 0835-18-P07r;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č.
0835-18-P08 až č. 0835-18-P11.

19

Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2018 - změna září 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0771/R24/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0187/2018, dle přílohy č. 0836-18-P02.

20

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0772/R24/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0186/2018 dle přílohy č. 0847-18-P01.

21

Školství - vyřazení movitého majetku, fondy investic, převody z rezervního
fondu, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0773/R24/18

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,
Automobil osobní Š-Fabia combi KMI 31-33, inventární číslo 4229-1108, pořizovací
cena 429.400 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 2001 a to formou ekologické
likvidace;
b) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, Konvektomat ALBA,
ACPC 20.1, inventární číslo 270752, pořizovací cena 480.000 Kč, zůstatková cena
0 Kč, rok pořízení 2003, a to formou ekologické likvidace;
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2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, IČ47934832, Rentgenový přístroj inventární číslo 249331, pořizovací
cena 21.915 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1986, a to formou prodeje za cenu
v čase a místě obvyklou;
3. s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení fondů investic příspěvkových organizací:
a) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, ve výši 85.000 Kč, dle přílohy č. 0849-18-P04;
b) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816,
ve výši 216.000 Kč, dle přílohy č. 0849-18-P08;
schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Uherské Hradiště,
IČ 46254323, dle přílohy č. 0849-18-P03,
b) změnu č. 5 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0849-18-P05,
c) změnu č. 1 příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0849-18-P06,
d) změnu č. 3 příspěvkové organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní,
Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 0849-18-P07,
e) změnu č. 3 příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0849-18-P09,
f) změnu č. 5 příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0849-18-P10;
g) změnu č. 2 příspěvkové organizaci Střední průmyslové školy strojnické Vsetín, IČ
00843407, dle přílohy č. 0849-18-P11.
2. rozpočtové opatření č. RZK/0192/2018, dle přílohy č. 0849-18-P12;
3. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, se sídlem
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, o 180.000 Kč na 1.820.000
Kč.

22

Školství - platové výměry ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0774/R24/18

stanovuje
s účinností od 01.11.2018 plat:
a) řediteli Střední školy - Centra odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ
15527816, dle přílohy č. 0848-18-P01;
b) ředitelce Střední odborné školy Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0848-18P02.
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Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0775/R24/18

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 03.09.2018 č. 0703/R22/18 - část schvaluje,
bod 2., kterým Rada Zlínského kraje schválila 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;
schvaluje
uzavření smlouvy s dodavatelem Scenario s. r. o., Pohraniční 1435/86, 703 00
Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 29462177, dle přílohy č. 0860-18-P01.

24

Veřejná zakázka "Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění servisních
služeb"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0776/R24/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Pronájem
multifunkčních zařízení a zajištění servisních služeb", dle přílohy č. 0859-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Hrbáček Servis s. r. o., se sídlem 4. května 27, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 27758303;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Hrbáček Servis s. r. o., se sídlem 4. května 27,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 27758303, dle přílohy č.0859-18-P02.

25

Memorandum o sdílení služeb a sítí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0777/R24/18

schvaluje
uzavření Memoranda o sdílení sítí s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, dle
přílohy č. 0855-18-P01.
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Náhrada škody na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0778/R24/18

rozhodla
v souladu se směrnicí SM/77/02/18 Škody na majetku kraje, že Jiří Čunek, hejtman
Zlínského kraje, je povinen nahradit škodu vzniklou na vozidle Škoda Octavia,
KUZLH000L2BP, RZ 5Z6 8727, ve výši 1.245 Kč, odpovídající spoluúčasti Zlínského
kraje při pojistné události.

27

Uzavření smlouvy a dodatků ke smlouvám o svěření služebního motorového
vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0779/R24/18

schvaluje
a) uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání
a k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským krajem
a:
panem Ing. Bc. Slováčkem Pavlem, MBA, k motorovému vozidlu Škoda Octavia,
registrační značky 5Z7 5744 dle přílohy č. 0858-18-P01;
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o svěření služebního motorového vozidla k
dočasnému užívání a k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům
mezi Zlínským krajem a:
1. Janem Pijáčkem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Rapid, registrační značka 6Z1 1654, dle přílohy č. 0858-18-P02,
2. Ing. Pavlem Botkem, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia, registrační značka 6Z1 1644, dle přílohy č. 0858-18-P03,
3. Michaelou Blahovou, členkou Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Octavia, registrační značka 6Z1 1648, dle přílohy č. 0858-18-P04,
4. Josefem Zichou, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia, registrační značka 6Z1 1655, dle přílohy č. 0858-18-P05,
5. Ing. Jiřím Sukopem, statutárním náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Superb, reg. značka 5Z7 5728, dle přílohy č. 0858-18P06.
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Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0780/R24/18

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Libora Pecháčka vedoucím
Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od 01.10.2018.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0781/R24/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) konferencí Zrod soudobého Středoevropana pořádanou Národním památkovým
ústavem, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ
75032333, Správou Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, Sněmovní nám.
1, 767 01 Kroměříž;
2) 17. krajskou soutěžní výstavou drobného zvířectva pořádanou pobočným
spolkem Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Vsetín 1, se sídlem č. p.
338, 756 03 Halenkov, IČ 70038210;
3) charitativní akcí "Pomoc z nebe zlínské onkologii" pořádanou 14I15 Baťův institut,
příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad akcí "Oslavy 660
let trvání obce Všetul, 130 let otevření budovy místní školy" pořádanou Střediskem
volného času, příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ
75088606;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad:
1) 4. ročníkem Šlapání hroznů dívčí nohou pořádaným společností VINAŘSTVÍ DVUR POD STARÝMA HORAMA s. r. o., se sídlem č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČ
02461188;
2) akcí Zlínské slavnosti vína 2018 pořádanou spolkem Best4Life, z. s., se sídlem
Václavská 464, Kudlov, 760 01 Zlín, IČ 05283892;
d) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje nad:
1) XVIII. ročníkem Krajské konference o EVVO pořádaným spolkem LÍSKA, z. s., se
sídlem Michala Urbánka 436, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČ 28558863;
2) Burzou práce a Přehlídkou středních škol ve Vsetíně a Přehlídkou středních škol
a pracovního uplatnění v Uherském Hradišti pořádanou Úřadem práce České
republiky, IČ 72496991, Krajská pobočka ve Zlíně, se sídlem Čiperova 5182, 760 42
Zlín;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0193/2018 dle přílohy č. 0845-18-P05.

Zlín 1. října 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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