R03/19
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 3. zasedání dne 21.01.2019

1

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R03/19

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.12.2018 č. 1031/R32/18 v části "souhlasí"
- písm. f), kterým Rada Zlínského kraje souhlasila s uzavřením smlouvy 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. 1143-18-P06;
souhlasí
s uzavřením smlouvy 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.
0050-19-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Dětským domovem a Základní školou
Liptál, IČ 70238499, a Základní školou Liptál, příspěvková organizace, se sídlem
Liptál 465, PSČ 756 31, IČ 64123448, dle přílohy č. 0050-19-P02, a to na dobu
určitou od 01.03.2019 do 30.06.2020.

2

Zdravotnictví - prodej movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R03/19

schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a L.K.P., s. r. o., Komárňanská cesta
3, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, dle přílohy č. 0051-19-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/003/2019, dle
přílohy č. 0051-19-P03.
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3

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R03/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. vzít na vědomí zánik funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského
kraje, Mgr. Milana Fritze, ke dni 07.01.2019,
2. zvolit do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje Ing.
Radka Doležela, s účinností ke dni 05.02.2019,
3. zvolit do funkce předsedy Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE"
Zastupitelstva Zlínského kraje, Josefa Bazalu, ke dni 05.02.2019.

4

Schválení upravených rozpočtů roku 2018 příspěvkových organizací
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R03/19

schvaluje
návrh 2. upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem,
dle seznamu v příloze č. 0053-19-P02, na rok 2018, dle příloh č. 0053-19-P03 až č.
0053-19-P07;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění 2. upraveného rozpočtu roku 2018
na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.

5

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 aktualizace Akčního plánu a příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R03/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1 "Základní síť sociálních
služeb Zlínského kraje" a přílohu č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů" dle příloh č.
0047-19-P02 až č. 0047-19-P04.
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6

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2020-2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R03/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 dle příloh č. 0048-19-P02 a č. 0048-19-P03.

7

Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
04.02.2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R03/19

schvaluje
návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
04.02.2019, ve znění změn přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0049-19-P02.

8

Programová podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R03/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu MaS04-19 s názvem
"PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI", dle přílohy č. 0054-19-P01;
bere na vědomí
hodnocení Programu MaS04-18 s názvem "PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ
ÚROVNI" dle přílohy č. 0054-19-P02.

9

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R03/19

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů č. D/0142/2019/KŘHS uzavřené mezi Zlínským krajem a společností FINservis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČ 26439573, dle
přílohy č. 0055-19-P01.
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10

Zlínský architektonický manuál, poskytnutí individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R03/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 198.000
Kč spolku aARCHITEKTURA, spolek, IČ 22817298, se sídlem Nad Ovčírnou
II/1295, 760 01 Zlín, na Zlínský architektonický manuál - Fáze A (Architektura a
urbanismus Zlína v letech 1894-2018) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0059-19-P02.

11

Muzeum jihovýchodní Moravy - projekt Interaktivní expozice ČeskoSlovenska aneb Dějiny v kostce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R03/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) předložení žádosti příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
IČ 00089982, o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého projektu
"Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“,
b) zajištění realizace malého projektu "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb
Dějiny v kostce na mapě“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond malých
projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR (výzva 2/FMP/6c),
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování
realizovaného malého projektu "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny
v kostce na mapě“ ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého
nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,
vyčleněná částka na realizaci projektu je ve výši 912.600 Kč, z toho částka určená
na spolufinancování projektu je ve výši 136.890 Kč;
schvaluje
projektový rámec projektu "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v
kostce na mapě", dle přílohy č. 0085-19-P01;
ukládá
a) řediteli Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. dopracovat projekt "Interaktivní
expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ v souladu s projektovým
rámcem do konečné podoby žádosti o poskytnutí nenávratného finančního
příspěvku z Fondu malých projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR
včetně povinných příloh v termínu do 25.01.2019,
b) řediteli Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. předložit žádost o poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku na projekt "Interaktivní expozice ČeskoSlovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ z Fondu malých projektů Operačního
programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu do 25.01.2019,
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c) řediteli Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. předložit Radě Zlínského kraje
investiční záměr na projekt "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v
kostce na mapě“ v souladu s projektovým rámcem uvedeným v příloze č. 0085-19P01 v termínu do 27.05.2019.

Zlín 21. ledna 2019

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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