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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 32. zasedání dne 10.12.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1024/R32/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1185-18-P01.

2

Darovací smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1025/R32/18

schvaluje
uzavření darovacích smluv mezi Zlínským krajem a:
1. Honebním společenstvem Kateřinice - Korýca, se sídlem Ratiboř 39, 756 21
Ratiboř, IČ 45211485, dle přílohy č. 1137-18-P01;
2. Mysliveckým spolkem Boršice, se sídlem Boršice 497, 687 09 Boršice, IČ
70265640, dle přílohy č. 1137-18-P02.

3

Vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1026/R32/18

předává
movitý majetek k hospodaření ke dni fyzického převzetí, které se uskuteční
nejpozději do 31.01.2019, subjektu Střední škola zemědělská a přírodovědná, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 1141-18-P01.
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4

Prodej majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1027/R32/18

schvaluje
uzavření kupní smlouvy s městysem Litenčice, se sídlem Litenčice č. p. 97, IČ
00287431, dle přílohy č. 1140-18-P01.

5

Fond ZK - RP06-19 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví,
RP07-19 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1028/R32/18

schvaluje
1) RP06-19 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví dle přílohy č. 112718-P01 a Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1127-18-P02, a to za podmínky
schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
17.12.2018;
2) RP07-19 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování dle přílohy č. 1127-18-P03 a Žádost o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 1127-18-P04, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17.12.2018.

6

Investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1029/R32/18

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1405/150/02/18 – 03/11/18 na akci "ISŠ –
COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala", dle přílohy č. 1138-18-P01;
b) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1264/3/150/486/09/16 – 03/11/18 na akci
"Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a
jazykového centra školy" - IROP, dle přílohy č. 1138-18-P02;
c) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1268/150/489/09/16 – 03/11/18 na akci "SPŠ
Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen" - IROP, dle přílohy č. 1138-18P03;
d) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1348/150/05/17 – 03/11/18 na akci "SPŠ
Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu" - IPRÚ, dle
přílohy č. 1138-18-P04;
e) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1436/150/05/18 - 02/11/18 na akci
"Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy - 3.etapa", dle přílohy
č. 1138-18-P05;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 1138-18P06;

2/27

R32/18

b) změna č. 5 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 1138-18-P07;
c) změna č. 4 příspěvkové organizace Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž,
Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, IČ 70844534, dle přílohy č. 1138-18-P08;
d) změna č. 6 příspěvkové organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ
00566411, dle přílohy č. 1138-18-P09;
3. Snížení poskytnutého účelového příspěvku na provoz o 2.000 Kč, z celkové výše
258.000 Kč na celkovou částku 256.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, na přípravu a realizaci akce „SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a
modernizace výukové kuchyně a výtahu“; dle přílohy č. 1138-18-P10;
4. Snížení poskytnutého investičního příspěvku o 975.000 Kč, z celkové výše
1.330.000 Kč na celkovou částku 355.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, na přípravu a realizaci akce „SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a
modernizace výukové kuchyně a výtahu“; dle přílohy č. 1138-18-P11;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
495.000 Kč a navýšení příspěvku na provoz o 405.000 Kč na 583.000 Kč pro
příspěvkovou organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7/1,
767 01 Kroměříž, IČ 70844534, na přípravu a realizaci akce "Konzervatoř P. J.
Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy – 3.etapa", dle přílohy č. 1138-18-P12;
6. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2019 ve výši 529.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na přípravu a
realizaci akce "SPŠ Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen", dle přílohy
č. 1138-18-P13;
7. poskytnutí účelového příspěvku na provoz na rok 2019 ve výši 308.000 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na
přípravu a realizaci akce "SPŠ Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen",
dle přílohy č. 1138-18-P14;
8. Poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
923.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, se sídlem
tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na přípravu a realizaci akce
„SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu“; dle
přílohy č. 1138-18-P15;
9. Poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 54.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na přípravu a
realizaci akce „SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a
výtahu“; dle přílohy č. 1138-18-P16;
10. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2019 ve výši 100.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková
organizace, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na přípravu akce "Muzeum
regionu Valašsko, p. o. - Zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště", dle
přílohy č. 1138-18-P17;
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11. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2018 ve výši 122.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje příspěvkové organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ
00566411, na realizaci projektové přípravy akce "OA T. Bati a VOŠE Zlín –
rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku", dle přílohy č. 1138-18-P18;
12. převod prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, k posílení fondu investic
ve výši 150.000 Kč, dle přílohy č. 1138-18-P19;
13. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci na projektu sportovní haly ve
Valašském Meziříčí mezi Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí, se sídlem
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle přílohy č. 1138-18-P20;
14. uzavření dodatku č. 1 smlouvy dílo s dodavatelem K-ING, projekce a dozor
staveb, s. r. o., se sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, IČ 25338765, dle přílohy
č. 1138-18-P21;
15. uzavření smlouvy dílo s dodavatelem K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o., se
sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, IČ 25338765, dle přílohy č. 1138-18-P22;
16. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Budova č. 21 – obnova páternosteru" s dodavatelem EURO VÝTAHY s. r. o., IČ
24665631, se sídlem Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, dle příloh č. 1138-18-P23;
17. rozpočtové opatření č. RZK/0241/2018, dle přílohy č. 1138-18-P24;
18. rozpočtové opatření č. RZK/0247/2018, dle přílohy č. 1138-18-P25;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve
výši 3.011.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504,
na přípravu a realizaci akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování
Přírodovědně-technického a jazykového centra školy“ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 1138-18-P26;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve
výši 10.684.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na přípravu a realizaci akce
„SPŠ Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen“ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 1138-18-P27.

7

Kultura - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1030/R32/18

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1482/090/11/18 na akci
"Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - oprava střechy,
oken a elektroinstalace", dle přílohy č. 1139-18-P01, za podmínky předložit
aktualizovaný investiční záměr ke schválení Radě Zlínského kraje po realizaci
projektové dokumentace.
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Školství, kultura, doprava - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1031/R32/18

souhlasí
s uzavřením:
a) smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem Muzeum regionu Valašska,
příspěvková organizace, Vsetín, IČ 00098574, a nájemcem Lubošem Gabkem, ***,
755 01 Vsetín, dle přílohy č. 1143-18-P01;
b) smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem Muzeum regionu Valašska,
příspěvková organizace Vsetín, IČ 00098574, a nájemcem Josefem Kadlečkem, ***
755 01 Vsetín, dle přílohy č. 1143-18-P02,
c) nájemní smlouvu na pronájem části pozemku mezi pronajímatelem Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, IČ 70934860, a nájemcem
Josefem Marečkem, *** 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 1143-18-P03,
d) nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků mezi pronajímatelem Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, IČ 70934860, a nájemcem
Františkem Partyšem, ***, 687 41 Stříbrnice, IČ 47343761, dle přílohy č. 1143-18P04,
e) nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků mezi pronajímatelem Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, IČ 70934860, a nájemcem
Miroslavem Dvouletým, ***, 687 32 Rudice, IČ 44958013, dle přílohy č. 1143-18P05,
f) smlouvu o nájmu na pronájem části pozemku mezi pronajímatelem bp služby, a.
s., Valašské Meziříčí, IČ 45193428, a nájemcem Gymnáziem Františka Palackého
Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 00843369, dle přílohy č. 1143-18P06,
g) smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání mezi pronajímatelem Statutárním
městem Zlín, IČ 00283924, a nájemcem Střední školou oděvní a služeb Vizovice,
příspěvková organizace, IČ 00837237, dle přílohy č. 1143-18-P07,
h) smlouvu o nájmu mezi pronajímatelem Střední průmyslovou školou Otrokovice,
příspěvková organizace, IČ 00128198, a nájemcem Kateřinou Prokopovou, ***, 765
02 Otrokovice, IČ 04494458, dle přílohy č. 1143-18-P08.

9

Závěrečné zprávy investičních akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1032/R32/18

bere na vědomí
1. závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
školství:
a) "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – odstranění havarijního stavu střechy", dle
přílohy č. 1145-18-P01,
b) "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce zdravotechniky a
elektroinstalace", dle přílohy č. 1145-18-P02,
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c) "OA a VOŠ Valašské Meziříčí - rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu
učeben a zázemí tělocvičny", dle přílohy č. 1145-18-P03,
2. závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce a přístavba budovy N dialýza", dle přílohy č. 1145-18-P04,
3. závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
sociálních věcí "Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – DZP Velehrad Buchlovská
– oprava střech, sanace ochozů, výměna výplní otvorů", dle přílohy č. 1145-18-P05,
4. závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
kultury "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – Hrad Malenovice – statické
zajištění", dle přílohy č. 1145-18-P06.

10

Zplnomocnění vedoucího Odboru investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1033/R32/18

zplnomocňuje
vedoucího Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje k jednání jménem
Zlínského kraje jako vlastníka nemovitostí a k podepisování dokumentů z těchto
jednání vyplývajících dle plné moci uvedené v příloze č. 1146-18-P01, a to:
a) v případech udělování souhlasu s instalací zařízení třetích osob za účelem
užívání nemovitostí a staveb ve vlastnictví kraje oprávněnými subjekty vyjma
majetku předaného k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., a vyjma
majetku, který je užíván pro činnost krajského úřadu a který je vymezen v bodě 1.
druhého výroku usnesení Rady Zlínského kraje č. 1070/R26/06 ze dne 11.12.2006,
a to pouze v případech bez zřízení práva služebnosti, dále v případech, kdy zařízení
třetích osob je nezbytnou součástí služby poskytované uživateli těchto nemovitostí
a staveb a dále v případech, kdy na souhlas navazuje smlouva o nájmu nebo o
výpůjčce na dobu určitou maximálně do dvou let,
b) v případě rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na dobu
určitou do dvou let, jejichž předmětem je nemovitý majetek a stavby, které nebyly
předány k hospodaření příspěvkové organizaci zřizované krajem, nejsou užívány
pro činnost krajského úřadu a nejsou vymezeny v bodě 1. druhého výroku usnesení
Rady Zlínského kraje č. 1070/R26/06 ze dne 11.12.2006, a v případě nájemních
smluv, jejichž hodnota nájmu po dobu platnosti smlouvy nepřesáhne v jednotlivém
případě 200.000 Kč bez DPH.

11

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1034/R32/18

neschvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- části pozemkové parcely p. č. 2760/1 o výměře 5691 m2 a části pozemkové parcely
p. č. 2757 o výměře 4080 m 2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov na listu vlastnictví č. 1590
pro k. ú. Holešov, obec Holešov, dle situace v příloze č. 1124-18-P02;
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- části pozemkové parcely p. č. 147/1 o výměře 229 m 2, zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov,
na listu vlastnictví č. 339 pro k. ú. Zahnašovice, obec Zahnašovice, dle situace v
příloze č. 1124-18-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
mezi Zlínským krajem a společností fgFORTE s. r. o., IČ 26916363, se sídlem
Bílanská 4085/75, 767 01 Kroměříž, dle příloh č. 1124-18-P04 až č. 1124-18-P08,
za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1035/R32/18

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizačního řadu - výtlačného řadu odpadních vod v
pozemku p. č. 3090/1, ostatní plocha, v k. ú. Drslavice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 517-65/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizačního řadu - výtlačného řadu odpadních vod,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 1090/51, p. č. 1090/106, p. č. 1090/44, vše ostatní plocha,
v k. ú. Zlín, 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,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
komunikační sítě + DPH, minimálně však 15.800 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Stříteži nad Bečvou,
se sídlem Střítež nad Bečvou 120, 756 52 Střítež nad Bečvou, IČ 47658983,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizační přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č.
3616/2, ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 6375-7314/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizační přípojky splaškové kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
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4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 418/4, p. č. 419/1, p. č. 419/9, p. č. 419/14, p. č. 419/15, p. č.
419/18, p. č. 419/22, p. č. 432/1, p. č. 432/16, p. č. 432/24, p. č. 432/25, zemního
vedení VN v pozemcích p. č. 419/18, p. č. 432/1, včetně umístění 1 ks přípojkové
skříně na pozemku p. č. 419/15 a 1 ks přípojkové skříně na pozemku p. č. 419/9,
vše ostatní plocha, v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 457-391a/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, zemního vedení
VN a přípojkových skříní,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 51.000 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně uzemnění v pozemcích p. č. 492/20, p. č. 492/34, a umístění 1 ks
rozpojovací skříně na pozemku p. č. 492/20, vše ostatní plocha, v k. ú. Otrokovice,
v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění
a 1 ks rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH a 1.500 Kč/1 ks rozpojovací skříně + DPH, minimálně však
5.500 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks kabelového pilíře s pojistkovou skříní, vše na pozemku p. č. 502/1,
orná půda, v k. ú. Chvalčova Lhota, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
kabelového pilíře s pojistkovou skříní,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH a 1.500 Kč/1 ks pojistkové skříně + DPH, minimálně však
2.500 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného CNGvitall s. r. o., se sídlem 1. máje
3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 04740157, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení přípojky plynu STL v pozemku p. č.
247/1, ostatní plocha, v k. ú. Kotojedy, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 560-175b/2018,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené osoby v
souvislosti s uložením, provozem, údržbou, opravami, odstraňováním přípojky plynu
STL,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného CNGvitall s. r. o., se sídlem 1. máje
3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 04740157, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení nadzemního vedení přípojky NN na pozemcích p.
č. 247/1, p. č. 278/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Kotojedy, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 560-175a/2018,
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- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené osoby v
souvislosti s uložením, provozem, údržbou, opravami, odstraňováním nadzemního
vedení přípojky NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem
a Arcibiskupstvím olomouckým, se sídlem Wurmova 562/9, PSČ 779 00 Olomouc,
IČ 00445151, dle přílohy č. 1167-18-P02;
10. 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. 2085/4, p. č. 2212, vše ostatní plocha, v k. ú. Divnice a v pozemku p. č. 4554/2,
ostatní plocha, v k. ú. Slavičín, 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;
11. 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. 3873/1, p. č.
3873/5, p. č. 3875/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Vlachovice, 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;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.07.2018, č. 0536/R17/18, část schvaluje,
bod č. 8;
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:
- parního sterilizátoru STERIDENT, inv. č. 3130042, rok pořízení 2002, poř. cena
155.400 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

13

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1036/R32/18

ukládá
Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00843491, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 346.553,77 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně č. 3/2018, uvedeného v příloze č. 1169-18-P04.
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14

Sociální služby - změny závazných ukazatelů a změny plánů tvorby a použití
fondů investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1037/R32/18

schvaluje
1. změnu č. 9 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 1133-18-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Lukov, IČ 70850941, na rok 2018, dle přílohy č. 1133-18-P03;
3. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Centrum ÁČKO, IČ
00851710, na rok 2018, o částku 1.100.000 Kč, dle přílohy č. 1133-18-P04;
4. změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 1133-18-P05.

15

Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 - 12/2029

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1038/R32/18

bere na vědomí a doporučuje
A) Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat a vzít na vědomí záměr Rady Zlínského
kraje jednat o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve
veřejné drážní osobní dopravě, za účelem zabezpečení stanoveného rozsahu
dopravní obslužnosti Zlínského kraje od 15.12.2019, v rámci provozního souboru:
1) Zlínský kraj - střed (A), předpokládaný roční výkon 811.497 vlkm (z toho po území
ZK 775.390 vlkm) za cenu 126, 50 Kč/vlkm s dopravcem České dráhy, a. s., se
sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226;
2) Zlínský kraj - východ (B), předpokládaný roční výkon 1.869.282 vlkm (z toho po
území ZK 1.859 583 vlkm) za cenu 165,95 Kč/vlkm s dopravcem ARRIVA vlaky s. r.
o., se sídlem Křižíková 148/34, 186 00 Praha 8, IČ 28955196;
3) Zlínský kraj – vozba závislé (elektrické) trakce (C), předpokládaný roční výkon
1.023.581 vlkm (z toho po území ZK 843.167 vlkm) za cenu 163,50 Kč/vlkm s
dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha
1, IČ 70994226;
B) Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat navrhovanou změnu střednědobého
výhledu dle přílohy č. 1120-18-P03 v návaznosti na bod A) tohoto usnesení.
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Doprava - Investiční záměry, dodatky k inv. záměrům, změna č. 8 Plánu
tvorby a použití fondu investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1039/R32/18

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
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A1) investiční záměr č. 1479/110/10/18, k provedení díla "Silnice III/4348: Vlkoš Troubky", o celkových nákladech 33.350.000 Kč, dle přílohy č. 1134-18-P01a a č.
1134-18-P1b;
A2) investiční záměr č. 1475/110/10/18, k provedení díla "Silnice III/49020:
Želechovice - Provodov, silniční těleso", o celkových nákladech 19.975.000 Kč, dle
přílohy č. 1134-18-P02;
A3) investiční záměr č. 1480/110/10/18, k provedení díla "Silnice II/438, II/150:
hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem", o celkových nákladech 148.372.000
Kč, dle přílohy č. 1134-18-P03;
A4) investiční záměr č. 1476/110/10/18, k provedení díla "Silnice II/487: Hovězí Huslenky", o celkových nákladech 98.001.000 Kč, dle přílohy č. 1134-18-P04;
B) Dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1417/110/03/18-02/11/18, k provedení
díla "Silnice III/4885: Zádveřice", o celkových nákladech 6.762.000 Kč, dle přílohy č.
1134-18-P05;
B2) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 1325/110/04/17-04/10/18, k provedení
díla "Silnice III/05018: Zlechov", o celkových nákladech 23.418.000 Kč, dle přílohy
č. 1134-18-P06;
B3) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1319/110/04/17-03/11/18, k provedení
díla "Silnice II/437: Ratiboř", o celkových nákladech 58.607.000 Kč, dle přílohy č.
1134-18-P07;
B4) dodatek č. 6 k investičnímu záměru č. 1320/110/04/17-06/11/18, k provedení
díla "Silnice II/481: Velké Karlovice", o celkových nákladech 66.858.000 Kč, dle
přílohy č. 1134-18-P08;
B5) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1420/110/03/18-02/11/18, k provedení
díla "Silnice III/49516: Krhov, most ev. č. 49516-2", o celkových nákladech
18.225.000 Kč, dle přílohy č. 1134-18-P09;
B6) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1373/110/09/17-02/11/18, k provedení
díla "Silnice III/4915: Zlín, Štípa, ulice Zámecká", o celkových nákladech 11.094.000
Kč, dle přílohy č. 1134-18-P10;
C) změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2018, dle příloh č. 1134-18P11a až č. 1134-18-P11g***
D) rozpočtové opatření č. RZK/0245/2018, dle přílohy č. 1134-18-P12;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č.
1134-18-P15 a č. 1134-18-P16.

17

RP11-19 BESIP Zlínského kraje - Program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1040/R32/18

schvaluje
Program RP11-19 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1135-18-P01, jehož
nedílnou součástí jsou vzory Žádostí o poskytnutí podpory dle příloh č. 1135-18-P02
až č. 1135-18-P04, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
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jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP1119 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1135-18-P05.

18

RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury - Program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1041/R32/18

schvaluje
Program RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 1126-18P01, jehož nedílnou součásti jsou vzory Žádostí o poskytnutí podpory dle příloh č.
1126-18-P02 a č. 1126-18-P03, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP0119 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 1126-18-P04.

19

RP02-19 Program na podporu obnovy venkova - Výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1042/R32/18

schvaluje
RP02-19 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 1165-18-P01, jehož
nedílnou součástí jsou vzory Žádostí o poskytnutí dotace, dle příloh č. 1165-18-P02
až č. 1165-18-P05, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro expertní hodnocení Žádostí o poskytnutí dotace v rámci
RP02-19 Program na podporu obnovy venkova, Dotační titul č. 2 - Projekty na
zpracování územních plánů, dle přílohy č. 1165-18-P06 a Dotační titul č. 3 - Projekty
na ochranu životního prostředí, dle přílohy č. 1165-18-P07.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1043/R32/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2022/2016/ŘDP s Břetislavem Krutílkem, trvalým pobytem ***
***, 757 01 Valašské Meziříčí, datum narození ***1953 a Jitkou Martiníkovou, trvalým
pobytem *** ***, 757 01 Valašské Meziříčí, datum narození ***1983, a to dle přílohy
č. 1164-18-P02.

21

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1044/R32/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0240/2018, dle přílohy č. 1125-18-P01.

22

Neinvestiční projekt v sociální oblasti - Sociální služby Vsetín, příspěvková
organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1045/R32/18

schvaluje
projektový rámec projektu "Jdu svou cestou", dle přílohy č. 1128-18-P01;
ukládá
příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dopracovat projekt
"Jdu svou cestou" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 1128-18-P01 do
konečné podoby žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost včetně
všech povinných příloh v termínu do 08.01.2019.

23

Rozpočtové opatření - oblast sociálních služeb a vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1046/R32/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0243/2018, dle přílohy č. 1132-18-P01.
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24

Projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1047/R32/18

pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Centrum ÁČKO, se sídlem Husova 402/15, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851710 - poskytovatele sociálních služeb, službou
obecného hospodářského zájmu na období od 01.01.2019 do 31.05.2020, dle příloh
č. 1129-18-P01 až č. 1129-18-P03;
2. příspěvkovou organzaci Dětské centrum Zlín, se sídlem Burešov 3675, 760 01
Zlín , IČ 00839281 - poskytovatele sociálních služeb, službou obecného
hospodářského zájmu na období od 01.01.2019 do 31.05.2020, dle přílohy č. 112918-P04;
schvaluje
1. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
pro Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, se sídlem Husova 402/15, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851710, dle příloh č. 1129-18-P05 až č. 1129-18-P08;
2. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
pro Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Burešov 3675, 760 01
Zlín, IČ 00839281, dle příloh č. 1129-18-P09 a č. 1129-18-P10.

25

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1048/R32/18

schvaluje
1. Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb na rok 2019
pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, se
sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle příloh č. 1130-18-P01 (Chráněné
bydlení Luhačovice), č. 1130-18-P02 (Chráněné bydlení Kroměříž), č. 1130-18-P03
(Chráněné bydlení Staré Město), č. 1130-18-P04 (Chráněné bydlení Uherský Brod);
2. uzavření dodatku č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
se sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1130-18-P05 (Chráněné
bydlení Luhačovice) a č. 1130-18-P06 (Chráněné bydlení Kroměříž);
3. uzavření dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
se sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1130-18-P07 (Chráněné
bydlení Staré Město) a č. 1130-18-P08 (Chráněné bydlení Uherský Brod).
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Školství - Dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1049/R32/18

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1277/3/150/497/10/16 - 02/11/2018 na akci " SOŠ J. Sousedíka Vsetín Modernizace CNC obrábění", dle přílohy č. 1148-18-P01;
2. změnu č.7 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 1148-18-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0246/2018, dle přílohy č. 1148-18-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky
1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878, v celkové výši 1.040.000 Kč na přípravu a
realizaci akce " SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace CNC obrábění", dle přílohy
č. 1148-18-P04;
5. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu Zlínského kraje za
účelem realizace a dosažení cílů projektu Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje,
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 příspěvkové organizaci Střední škola
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, ve
výši 3.250 Kč, dle přílohy č. 1148-18-P05;
6. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční a
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/3132/2018/ŘDP za účelem
realizace a dosažení cílů projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497
organizaci Střední škola letecká s. r. o, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ
26286033, dle přílohy č. 1148-18-P06;
7. Poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
1.377.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, na
přípravu a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen“; dle přílohy č. 1148-18-P07;
8. Poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 81.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, na
přípravu a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen“; dle přílohy č. 1148-18-P08;
bere na vědomí a doporučuje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/0322/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ
13643878, na přípravu a realizaci akce " SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace
CNC obrábění", kterým se prodlužuje termín čerpání a vrácení této návratné finanční
výpomoci v souvislosti s posunutím termínu ukončení realizace akce a zároveň i
snižuje výše návratné finanční výpomoci o 965.000 Kč z původní částky 14.679.000
Kč na celkovou výši 13.714.000 Kč, dle přílohy č. 1148-18-P09.
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Školství - Závěrečné zprávy k ukončeným projektům příspěvkových
organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1050/R32/18

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu:
a) "Gymnázium Valašské Klobouky - Realizace úspor energie", dle přílohy č. 115418-P01,
b) "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Energeticky úsporná opatření na provoznětechnickém objektu", dle přílohy č. 1154-18-P02,
c) "Masarykovo gymnázium, SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická Vsetín - Realizace
úspor energie", dle přílohy č. 1154-18-P03,
d) "SPŠ Otrokovice - Realizace úspor energie – Jezerka", dle přílohy č. 1154-18P04,
e) "VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - Realizace
úspor energie", dle přílohy č. 1154-18-P05,
f) "ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - Realizace úspor energie", dle přílohy č. 115418-P06,
g) "Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž - Realizace úspor
energie", dle přílohy č. 1154-18-P07,
h) "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních
pomůcek", dle přílohy č. 1154-18-P08,
ch) "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy II", dle přílohy
č. 1154-18-P09,
i) "VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - Modernizace vybavení COP
učebními pomůckami II", dle přílohy č. 1154-18-P10,
j) "SPŠ Zlín – Nákup nového CNC soustruhu", dle přílohy č. 1154-18-P11.

28

Kultura - projekty financované z dotačních programů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1051/R32/18

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2019 příspěvkové organizaci Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
00089982, ve výši 3.742.000 Kč na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a
ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na
Ploštině", dle přílohy č. 1161-18-P01;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, ve výši 965.000 Kč
na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" v roce 2019, dle přílohy č.
1161-18-P02;
3. rozpočtové opatření RZK/0239/2018, dle přílohy č. 1161-18-P03;
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bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Vybudování komplexního depozitního centra", dle přílohy č. 1161-18-P06.

29

Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci strukturované
kabeláže

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1052/R32/18

souhlasí
se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci strukturované kabeláže v
příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832;
ukládá
ředitelce dotčené příspěvkové organizace zpracovat v termínu nejpozději do
31.12.2018 projektovou dokumentaci podle požadavků dle přílohy č. 1180-18-P01 a
za cenu 85.000 Kč včetně DPH;
schvaluje
změnu č. 5 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy 1180-18-P02.

30

Rozpočtové opatření - oblast sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1053/R32/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0249/2018, dle přílohy č. 1131-18-P01;
bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2018
určenou organizaci Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, na okamžité
řešení mimořádných situací na území Zlínského kraje podle § 104 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.
1131-18-P02.
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RP19-19 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1054/R32/18

schvaluje
Program RP19-19 s názvem "PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ", dle přílohy č.
1147-18-P01, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí podpory dle
přílohy č. 1147-18-P02, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok
2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17.12.2018.

32

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1055/R32/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0248/2018, dle přílohy č. 1149-18-P01.

33

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1056/R32/18

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 8.756.600 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 1155-18-P02, na celkovou částku
356.858.600 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským kraje.

34

Školství - vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1057/R32/18

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816,
a to osobní automobil Škoda Fabia UHK 4124, inventární číslo 31022166, pořizovací
cena 370.100 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 2001, formou ekologické
likvidace;
b) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832 a to:
- klimatizační zařízení kompl., inventární číslo 23938, pořizovací cena 390.104 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 1984
- automobil osobní Forman LX, inventární číslo 327/22, pořizovací cena 294.355 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 1994,
a to formou ekologické likvidace;
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schvaluje
a) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČ 70238898,
dle přílohy č. 1153 -18-P01;
b) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 1153-18-P02;
c) změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 115318-P03;
d) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 1153-18-P04;
e) změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 115318-P06.

35

Školství - účelový příspěvek podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1058/R32/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0244/2018, dle přílohy č. 1152-18-P06;
2. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované
ZK ve výši 1.882.100 Kč, na celkovou výši 3.435.000 Kč.

36

Školství - Prominutí dluhu u příspěvkové organizace Dětský domov
Bojkovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1059/R32/18

souhlasí
s prominutím dluhů u příspěvkové organizace Zlínského kraje: Dětský domov
Bojkovice, IČ 60371803, se sídlem Štefánikova 563, 687 71 Bojkovice v celkové výši
24.250 Kč vůči***, dle přílohy č. 1151-18-P02.

37

Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1060/R32/18

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 1150-18P01.
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38

Individuální podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1061/R32/18

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
pro Cyklistický klub Brno, z.s., IČ 03446344, se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno,
ve výši 60.000 Kč na projekt Mistrovství Evropy v silniční cyklistice žen a mužů - kat.
juniorů + U23 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 1158-18-P02.

39

Programová podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1062/R32/18

schvaluje
1. Program MaS01-19 s názvem "JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI
MLÁDEŽE A SPORTU", dle přílohy č. 1162-18-P01, jehož nedílnou součástí je vzor
Žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1162-18-P02, a to za podmínky schválení
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
17.12.2018;
2. Program MaS02-19 s názvem "PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000
OBYVATEL", dle přílohy č. 1162-18-P03, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 1162-18-P04, a to za podmínky schválení rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17.12.2018;
3. Program MaS03-19 s názvem "ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO
SPORTU", dle přílohy č. 1162-18-P05, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 1162-18-P06, a to za podmínky schválení rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17.12.2018.

40

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - KUL03-19 Program na podporu
stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního
významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1063/R32/18

schvaluje
KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu, dle přílohy č. 1156-18-P02 a Žádost Programu
KUL03-19, dle přílohy č. 1156-18-P03, a to za podmínky schválení rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17.12.2018;
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jmenuje
s účinností od 01.02.2019 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu ve složení: předseda
- Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje; členové - Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Vít
Kolmačka, ***; náhradníci - PhDr. Jana Spathová, ***Mgr. Olga Floriánová***

41

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - Program KUL01-19, Program
KUL05-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1064/R32/18

schvaluje
1. KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy č. 1157-18P02, a Žádost Programu KUL01-19, dle přílohy č. 1157-18-P03, a to za podmínky
schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
17.12.2018;
2. KUL05-19 Program Otevřené brány, dle přílohy č. 1157-18-P04, a Žádost
Programu KUL05-19, dle přílohy č. 1157-18-P05, a to za podmínky schválení
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
17.12.2018;
jmenuje
1. s účinností od 01.02.2019 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí
o poskytnutí dotace v rámci KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
ve složení: předseda - Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje; členové PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského
úřadu Zlínského kraje, Mgr. Jiří Severin, bytem ***, 760 01 Zlín; Mgr. Václav
Křivánek, ***, 767 01 Kroměříž, Mgr. Ladislava Horňáková, ***, 763 26 Luhačovice.
Náhradník - Ing. Vít Sušila, bytem ***, 76312 Vizovice;
2. s účinností od 01.02.2019 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí
o poskytnutí dotace v rámci KUL05-19 Program Otevřené brány ve složení:
předseda - Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje; členové - PhDr. Romana
Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského
kraje, Ing. Alena Pospíšilová, vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu
Zlínského kraje.

42

Kultura - Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1065/R32/18

schvaluje
1. poskytnutí investiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA
ve výši 60.000 Kč spolku Hradišťánek, IČ 70893136, se sídlem Praporce 1132,
Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, na realizaci projektu Vytvoření reliéfu Jaroslava
Václava Staňka na Slovácké búdě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 1159-18-P01;
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2. rozpočtové opatření RZK č. RZK/0238/2018, dle přílohy č. 1159-18-P03.

43

Kultura - Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském
kraji na léta 2018-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1066/R32/18

bere na vědomí
Koncepci účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 20182025, dle přílohy č. 1160-18-P02.

44

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1067/R32/18

stanovuje
s účinností od 06.11.2018 plat:
zástupkyni statutárního orgánu Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické
Uherské Hradiště, Kollárova 617, IČ 00559644, dle přílohy č. 1142-18-P02;
s účinností od 01.12.2018 plat:
zástupkyni statutárního orgánu Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické
Uherské Hradiště, Kollárova 617, IČ 00559644, dle přílohy č. 1142-18-P03;
s účinností od 01.01.2019 plat:
1. ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle přílohy č. 1142-18-P04;
2. ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních věcí, dle přílohy č. 1142-18-P05;
3. ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti kultury,
dle přílohy č. 1142-18-P06;
4. řediteli Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ 70934860,
dle přílohy č. 1142-18-P07;
5. řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlín, příspěvkové organizace, IČ
62182137, dle přílohy č. 1142-18-P08.

45

Veřejná zakázka "Podpora Technologického centra a Komunikační
infrastruktury"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1068/R32/18

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
"Podpora Technologického centra a Komunikační infrastruktury", dle přílohy č. 117818-P01;
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schvaluje
1. výběr dodavatele IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČ 46992308;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída
Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 1178-18-P02.

46

Veřejná zakázka "Nákup poukázek na stravování pro rok 2019"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1069/R32/18

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 "Nákup
poukázek na stravování pro rok 2019", dle přílohy č. 1177-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Radlická 608/2,
150 00 Praha 5, IČ 61860476;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5, IČ 61860476, dle příloh č. 1177-18-P02.

47

Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
VMware a souvisejících služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1070/R32/18

bere na vědomí
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky centrálním zadavatelem k veřejné zakázce
na dodávku Produktů VMware, dle přílohy č. 1186-18-P01;
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
VMware a souvisejících služeb s dodavatelem MERIT GROUP a. s., se sídlem
Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČ 64609995, dle přílohy č. 1186-18-P02.

50

Uzavření smlouvy o likvidaci nosičů dat

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1071/R32/18

schvaluje
uzavření smlouvy mezi Zlínským krajem a firmou REISSWOLF likvidace dokumentů
a dat, s. r. o., se sídlem U Dýhárny 1162, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 25097008,
dle přílohy č. 1176-18-P01.
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51

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1072/R32/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet č.
D/2579/2011/KŘ-IT uzavřené mezi Zlínským krajem a T-Mobile Czech Republic a.s.,
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, IČ 64949681, dle přílohy č. 1171-18P01.

52

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - TELEST,
spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1073/R32/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu č. 0/0092/2008/KŘ uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností TELEST, spol. s r.o., se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše
Bati 21, PSČ 761 01, dle přílohy č. 1173-18-P01.

53

Záměr pronájmu části pozemku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1074/R32/18

schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha a
budovy bez čp/če, (budova garáží), která je součástí pozemku p. č. st. 8638,
zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. a obci Zlín, vše zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 1179-18-P01.

54

Podávání žádostí a uzavírání dohod s Úřadem práce ČR - svěření pravomoci
řediteli KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1075/R32/18

svěřuje
Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o
podávání žádostí o vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče
o zaměstnání, a uzavírání dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního
místa a poskytnutí příspěvku, včetně případných dodatků k těmto dohodám,
výpovědí a dohod o ukončení těchto dohod a souvisejících smluv o zpracování
osobních údajů, s Úřadem práce ČR.
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55

Aktualizace směrnice SM/74/02/18 - Zásady řízení příspěvkových organizací
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1076/R32/18

schvaluje
směrnici SM/74/02/18 - Zásady řízení příspěvkových organizací Zlínského kraje ve
znění přílohy č. 1170-18-P01.

56

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1077/R32/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) divadelní přehlídkou ZARÁZ 2019 pořádanou Městským divadlem Zlín,
příspěvková organizace, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, IČ
00094838, a Slováckým divadlem Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se
sídlem Tyršovo náměstí 480, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00094846;
2) akcí Zlín Film Festival 2019 - 59. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve
Zlíně pořádanou společností FILMFEST, s. r. o., Filmová 174, 760 01 Zlín, IČ
26273365;
3) Mistrovstvím České republiky v tanečním sportu v latinskoamerických tancích
pořádaným spolkem Taneční klub FORUTNA Zlín z. s., se sídlem Filmová 412, 760
01 Zlín, IČ 48472166;
4) projektem Malí velcí filharmonici realizovaným Spolkem ZUŠKA?ZUŠKA!, se
sídlem Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín, IČ 04944429;
5) 30. ročníkem veletrhu STAVEDNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019
pořádaným společností ZLÍNEXPO, s. r. o., se sídlem Bartošova 15,760 01 Zlín, IČ
60737620;
6) 13. ročníkem "Soutěže odborných dovedností oboru Řezník - uzenář" pořádaným
Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 49, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851574;
7) benefičním koncertem ve Valašském Meziříčí pořádaným spolkem Wallachia z.
s., se sídlem Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 70641846;
8) konferencí VODA ZLÍN 2019 pořádanou společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575;
9) celorepublikovou soutěží s mezinárodní účastí v gastronomických dovednostech
GASTRO KROMĚŘÍŽ 2019 pořádanou Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž,
se sídlem Na Lindovce 1463/1, 760 01 Kroměříž, IČ 47934832;
10) 10. ročníkem festivalu Literární jaro Vsetín pořádaným Masarykovou veřejnou
knihovnou Vsetín, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČ 00851817;
11) 6. ročníkem mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury 2019 pořádaným
spolkem Slovanská unie z. s., se sídlem Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, IČ 48133396;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad divadelní
přehlídkou ZARÁZ 2019 pořádanou Městským divadlem Zlín, příspěvková
organizace, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, IČ 00094838, a
Slováckým divadlem Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Tyršovo
náměstí 480, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00094846;
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c) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje nad Krajským kolem
AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2019 pořádaným Středním odborným učilištěm Valašské
Klobouky, se sídlem Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00054771;
d) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje nad projektem Koloběžka
CUP 2019 pořádaným spolkem Černí koně - spolek Praha 9, se sídlem Před mosty
č. ev. 1, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ 03869997;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Wallachia z. s., se sídlem
Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 70641846.

57

Veřejná zakázka "Strategické dokumenty Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1078/R32/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Strategické dokumenty Zlínského kraje“ a související dokumenty, dle příloh č. 118318-P01 a č. 1183-18-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele KPMG Česká republika, s. r. o., se sídlem Pobřežní 648/1a,
Praha 8, PSČ 186 00, IČ 00553115, pro část 1 veřejné zakázky;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem KPMG Česká republika, s. r. o., se sídlem
Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 00553115, pro část 1 veřejné zakázky
dle přílohy č. 1183-18-P03;
3. výběr dodavatele Sdružení Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, z. s.
p. o., a BM asistent, s. r. o., zastoupené členem BM asistent, s. r. o., se sídlem
Lazecká 6, 779 00 Olomouc, IČ 26796350, pro část 2 veřejné zakázky;
4. uzavření smlouvy s dodavatelem Sdružení Regionální agentura pro rozvoj střední
Moravy, z. s. p. o., a BM asistent, s. r. o., zastoupené členem BM asistent, s. r. o.,
se sídlem Lazecká 6, 779 00 Olomouc, IČ 26796350, pro část 2 veřejné zakázky dle
přílohy č. 1183-18-P04;
5. výběr dodavatele PRO CEDOP spol. s r. o., se sídlem Milady Horákové 893, 272
01 Kladno, IČ 27174069, pro část 3 veřejné zakázky;
6. uzavření smlouvy s dodavatelem PRO CEDOP spol. s r. o., se sídlem Milady
Horákové 893, 272 01 Kladno, IČ 27174069 pro část 3 veřejné zakázky dle přílohy
č. 1183-18-P05;
7. výběr dodavatele Asistenční centrum, a. s., se sídlem Sportovní 3302, 434 01
Most, IČ 63144883, pro část 4 a 5 veřejné zakázky;
8. uzavření smlouvy s dodavatelem Asistenční centrum, a. s., se sídlem Sportovní
3302, 434 01 Most, IČ 63144883, pro část 4 a 5 veřejné zakázky dle příloh č. 118318-P06 a č. 1183-18-P07.
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58

Sociální služby - změna závazných ukazatelů na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1079/R32/18

schvaluje
snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, o částku 30.000 Kč, dle přílohy č. 1187-18-P01.

59

Školství - dodatek k nájemní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1080/R32/18

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi Českou republikou, Ministerstvem
pro místní rozvoj Praha, IČ 66002222, a nájemcem Obchodní akademií a VOŠ
Valašské Meziříčí, IČ 00843504, dle přílohy č. 1189-18-P01.

60

Individuální dotace obci Kaňovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1081/R32/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje, v souladu se zásadami pro poskytování investičních
dotací obcím v rámci programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“,
schválit poskytnutí individuální dotace na nákup nové požární techniky obci
Kaňovice, se sídlem Kaňovice č. p. 45, 763 41 Biskupice, IČ 00226238, dle přílohy
č. 1188-18-P02 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s touto obcí dle přílohy č. 118818-P01.

Zlín 10. prosince 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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