R33/18
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 33. zasedání dne 17.12.2018

1

Školství - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1082/R33/18

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru mezi pronajímatelem Lázně Luhačovice, a.
s, IČ 46347828, a nájemcem Základní školou při dětské léčebně Luhačovice, IČ
61716448, dle přílohy č. 1192-18-P01.

2

Porušení rozpočtové kázně - prominutí odvodu SPŠS Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1083/R33/18

rozhodla
o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 346.553,77 Kč, vyměřeného Střední
průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 3/2018 sp. zn. KUSP 80202/2018 dne 11. prosince 2018, dle
přílohy č. 1194-18-P03.

3

Schválení rozpočtů roku 2019, střednědobých výhledů rozpočtů na období
2020 a 2021 a upravených rozpočtů roku 2018 příspěvkových organizací
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1084/R33/18

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 1195-18-P02, na rok 2019, dle příloh č. 1195-18-P03 až č.
1195-18-P07;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 1195-18-P02, na období 2020 a 2021, dle
příloh č. 1195-18-P03 až č. 1195-18-P07;
3. návrh upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem,
dle seznamu v příloze č. 1195-18-P08, na rok 2018, dle příloh č. 1195-18-P09 až č.
1195-18-P13;
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ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu roku 2019,
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 a 2021 a upraveného rozpočtu
roku 2018 na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.

5

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1085/R33/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0251/2018 , dle přílohy č. 1190-18-P01.

6

Školství - financování projektu příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1086/R33/18

schvaluje
1. snížení poskytnutého investičního příspěvku na rok 2018 o 73.000 Kč, z celkové
výše 2.380.000 Kč na celkovou částku 2.307.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín se sídlem 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“; dle přílohy č. 1193-18-P01;
2. zvýšení poskytnutého příspěvku na provoz na rok 2018 o 73.000 Kč, z celkové
výše 656.000 Kč na celkovou částku 729.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín se sídlem 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“; dle přílohy č. 1193-18-P02.

7

Smlouva o dílo na zpracování procesního auditu Krajského úřadu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1087/R33/18

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o dílo na zpracování procesního auditu Krajského úřadu
Zlínského kraje se společností Equica, a. s., IČ 26490951, se sídlem Rubeška 215/1,
190 00 Praha 9 – Vysočany, dle přílohy č. 1196-18-P01.
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8

Uzavření kupní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1088/R33/18

schvaluje
1) uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu mezi Zlínským krajem
a společností SAMOHÝL MOTOR a. s., třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín-Prštné,
IČ 25511165, dle přílohy č. 1197-18-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0250/2018, dle přílohy č. 1197-18-P02.

9

Uzavření smlouvy na poskytnutí služby "UtilityReport"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1089/R33/18

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o dílo na nasazení a poskytování služby "UtilityReport"
mezi Zlínským krajem a společností HRDLIČKA spol. s r. o., se sídlem nám. 9.
května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227, dle přílohy č 1198-18-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s Odborem územního plánování
a stavebního řádu podniknout kroky potřebné pro nasazení služby UtilityReport na
území Zlínského kraje.

10

DS Nezdenice – smluvní pokuta

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1090/R33/18

bere na vědomí
a) žádost společnosti MiSta stavební společnost s.r.o., IČ 04811631, v právním
zastoupení advokáta Mgr. Bc. Tomáše Gazdy, o odpuštění smluvní pokuty, dle
přílohy č. 1199-18-P05;
b) společné stanovisko Odboru investic a Odboru řízení dotačních programů
Krajského úřadu Zlínského kraje;
nevyhovuje
žádosti společnosti MiSta stavební společnost s. r. o., IČ 04811631, v právním
zastoupení advokáta Mgr. Bc. Tomáše Gazdy, o odpuštění smluvní pokuty.
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11

Projekt Profesionalizace veřejné správy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1091/R33/18

schvaluje
1. uzavření Dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a společností S - COMP
Centre CZ s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, Praha 8, 186 00, IČ 26170621 dle
přílohy č. 1200-18-P01;
2. uzavření Dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a společností PM
CONSULTING s.r.o., se sídlem Husova 86, 565 01 Choceň, IČ 25117491 dle přílohy
č. 1200-18-P02.

Zlín 17. prosince 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r
statutární náměstek hejtmana
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