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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 4. zasedání dne 28.01.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R04/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0084-19-P01.

2

Vyhodnocení programů RP06-18 podpora akreditovaného dobrovolnictví a
RP07-18 podpora neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R04/19

bere na vědomí
1. hodnocení Programu RP06-18 na podporu akreditovaného dobrovolnictví za rok
2018, dle přílohy č. 0063-19-P01;
2. hodnocení Programu RP07-18 na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování za rok 2018, dle přílohy č. 0063-19-P02.

3

Veřejná zakázka "Zdravotnická záchranná služba ZK - vzdělávací a výcvikové
středisko Zlín - dodávka a montáž interiéru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R04/19

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávku s názvem „Zdravotnická záchranná služba ZK
– vzdělávací a výcvikové středisko Zlín - dodávka a montáž interiéru“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0070-19-P01 až č. 0070-19-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Michal
Uherek, Ing. Ladislav Vaculík, a náhradníky: Ing. Hana Zarembová, Martina
Chovancová, DiS., Ing. Ivana Zápecová;
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2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. František
Mikeštík, Ing. Josef Sýkora, Ing. Zdeněk Lorenc, Mgr. Petra Tichá, Ing. Ladislav
Vaculík, a náhradníky: Ing. Hana Zarembová, Libor Maděra, Oldřich Vajsner,
Martina Chovancová, DiS., Ing. Ivana Zápecová.
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Revitalizace Baťova mrakodrapu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R04/19

schvaluje
1) dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1404/010/02/18 – 03/01/19 na akci "Revitalizace Baťova mrakodrapu", dle přílohy č.
0067-19-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0012/2019, dle přílohy č. 0067-19-P08;
3) uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Revitalizace Baťova
mrakodrapu“ - první část 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. 0067-19-P02;
4) uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Revitalizace Baťova
mrakodrapu“ - druhá část 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. 0067-19-P03;
5) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy
- Krajského úřadu Zlínského kraje“ s dodavatelem ROMAX CZ, s. r. o., se sídlem č.
p. 544, 687 11 Topolná, IČ 26941490, dle příloh č. 0067-19-P04 až č. 0067-19-P07;
6) uzavření dodatku č. 3 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 příloh č. 0067-19-P09
až č. 0067-19-P14.
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Kultura - Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o - předání majetku ZK k
hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R04/19

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Slovácké muzeu Uherské Hradiště, p. o., se
sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126 - 1 ks osobní
automobil dle přílohy č. 0066-19-P01, s účinností ode dne jeho nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje.
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Sociální věci - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R04/19

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku:
a) z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši 4.742.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Domov pro seniory Lukov, se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína,
IČ 70850941, na přípravu a realizaci akce „Domov pro seniory Lukov p. o. –
revitalizace zahrady“, dle přílohy č. 0068-19-P01a;
b) ve výši 2.117.000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 383.000 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, na přípravu a
realizaci akce "Sociální služby Vsetín – DS Jasenka – parkové úpravy“, dle přílohy
č. 0068-19-P01b;
2. zařazení nové investiční akce s názvem "Dům sociálních služeb Návojná p. o. přístavba bezbariérové rampy" do Střednědobého plánu reprodukce majetku
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0068-19-P02;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1493/100/01/19 "Dům sociálních služeb Návojná p. o. - přístavba bezbariérové rampy", dle přílohy
č. 0068–19-P03;
4. dodatek investičního záměru č. 1 akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1462/100/07/18-01/12/18 „Domov Na Dubíčku, p. o. – instalace EPS“, dle přílohy č.
0068-19-P04;
5. dodatek investičního záměru č. 1 akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1457/100/06/18-1/12/18 „Sociální služby Vsetín, p. o. Domov pro seniory Rožnov
pod Radhoštěm – zvýšení kybernetické bezpečnosti, strukturovaná kabeláž““, dle
přílohy č. 0068-19-P05;
6. dodatek investičního záměru č. 1 akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1390/100/01/18-01/01/19 „Sociální služby Vsetín – DS Jasenka – parkové úpravy“,
dle přílohy č. 0068-19-P07;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0011/2019, dle přílohy č. 0068-19-P06;
8. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2019 příspěvkové organizace:
a) Domov pro seniory Lukov, se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína, IČ
70850941, na rok 2019, dle příloh č. 0068-19-P08a až č. 0068-19-P08b;
b) Dům sociálních služeb Návojná, se sídlem Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČ
70850852, na rok 2019, dle přílohy č. 0068-19-P09;
c) Domov na Dubíčku, se sídlem Hrobice 136, 763 15 Slušovice, IČ 70850968, na
rok 2019, dle přílohy č. 0068-19-P10;
d) Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ
49562827, na rok 2019, dle přílohy č. 0068-19-P11;
e) Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0068-19-P12;
9. odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace:
a) Domov pro seniory Lukov, se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína, IČ
70850941, na rok 2019, dle přílohy č. 0068-19-P13;
b) Dům sociálních služeb Návojná, se sídlem Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČ
70850852, na rok 2019, dle přílohy č. 0068-19-P14;
c) Domov na Dubíčku, se sídlem Hrobice 136, 763 15 Slušovice, IČ 70850968, na
rok 2019, dle přílohy 0068-19-P15;
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d) Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ
49562827, na rok 2019, dle přílohy č. 0068-19-P16;
e) Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0068-19-P17;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
sociálních věcí "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Nezdenice – stavební
úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem“, dle přílohy č. 0068-19-P18.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R04/19

schvaluje
1. zařazení nové investiční akce s názvem "SŠ – COPt Uherský Brod – stavební
úpravy budovy školy" (projektová příprava) do Střednědobého plánu reprodukce
majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0069-19-P01;
2. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2019 příspěvkové organizace:
a) Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská
688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0069-19-P02;
b) Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, IČ
70844534, dle přílohy č. 0069-19-P03;
c) Gymnázium F. Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146, 757 37 Valašské
Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 0069-19-P04;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 0069-19-P05;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
12.000.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, p. o., se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878, na
přípravu a realizaci akce „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce ústředního
topení Benátky“, dle přílohy č. 0069-19-P06;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
1.781.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Luhačovice, se
sídlem Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČ 61715999, na přípravu a realizaci
akce „SOŠ Luhačovice – rekonstrukce dílen uměleckých řemesel“, dle přílohy č.
0069-19-P07;
6. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
5.378.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 4.247.000 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. 0069-19-P08;
7. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
3.054.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Františka Palackého
Valašské Meziříčí, se sídlem Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí, IČ 00843369,
na realizaci akce "Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí p. o.- sanace
vlhkého zdiva", dle přílohy č. 0069-19-P09;
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8. poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
4.529.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843474, na přípravu a realizaci akce "SŠIEŘ Rožnov pod
Radhoštěm – rekonstrukce výměníkové stanice a vytápění DM", dle přílohy č. 006919-P10;
9. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
3.337.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci akce "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm –
rekonstrukce střechy tělocvičny a DM", dle přílohy č. 0069-19-P11;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0009/2019, dle přílohy č. 0069-19-P12;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Obchodní akademie Uherské Hradiště - oprava zdravotechniky", dle přílohy č.
0069-19-P18;
b) "OU a ZŠ Holešov - rekonstrukce kuchyně", dle přílohy č. 0069-19-P19;
c) "SZŠ Kroměříž - rekonstrukce slaboproudých rozvodů", dle přílohy č. 0069-19P20;
d) "SZŠ a VOŠZ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace", dle přílohy č. 0069-19-P21;
e) "SŠ-COPT Uherský brod – vybudování nových učeben", dle přílohy č. 0069-19P22;
f) "Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov – rekonstrukce slaboproudých rozvodů",
dle přílohy č. 0069-19-P23;
g) "OA TB a VOŠE Zlín – rekonstrukce rozvodů vody a topení" dle přílohy č. 006919-P24;
h) "ISŠ-COP a JŠ a PSJZ Valašské Meziříčí – odstranění havarijního stavu střechy
pavilonu školy", dle přílohy č. 0069-19-P25;
i) "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa", dle přílohy č. 006919-P26;
j) "Gymnázium a JŠ Zlín – rekonstrukce venkovního sportoviště", dle přílohy č. 006919-P27;
k) "SZŠ a VOŠZ Zlín – rekonstrukce výměníkové stanice DM", dle přílohy č. 006919-P28.
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Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2018 do rozpočtu roku
2019 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R04/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0008/2019, dle přílohy č. 0082-19-P01.
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Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek p. o. ZK za rok 2018, harmonogram
zpracování podkladů p. o. na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R04/19

schvaluje
1. harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje za
rok 2018, dle přílohy č. 0080-19-P02;
2. harmonogram zpracování podkladů příspěvkových organizací Zlínského kraje
(mimo školství) na rok 2019, dle přílohy č. 0080-19-P03;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k
zajištění procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok
2018 a z harmonogramu zpracování podkladů příspěvkových organizací (mimo
školství) na rok 2019 v termínech dle harmonogramu.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R04/19

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 svodného a výtlačného vodovodního řadu v pozemcích p. č.
4529/36, p. č. 4529/18, vše ostatní plocha, v k. ú. Mistřice I, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 582-22/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou svodného a výtlačného vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 33.800 Kč + DPH;
2. 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 pozemku p. č.
247/1 a zřízení a provozování zařízení podzemního vedení přípojky NN v pozemku
p. č. 278/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Kotojedy, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 560-175a/2018,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené osoby v
souvislosti s uložením, provozem, údržbou, opravami, odstraňováním nadzemního
a podzemního vedení přípojky NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 956/23, p. č. 956/24,
ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 3021-8014/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
4. podpisový vzor č. 9 ke smlouvě o úschově listinných cenných papírů, uzavřené
dne 25.06.2003 mezi ČSOB, a. s., jako schovatelem, a Zlínským krajem, jako
uschovatelem, dle přílohy č. 0081-19-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.12.2018, č. 1035/R32/18, část schvaluje,
bod č. 8;
souhlasí
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:
- traktorku MA Doder FR 2112, inv. č. 41-175, rok pořízení 2004, pořizovací cena
109.500 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- myčky podložních mís, inv. č. 91-20, rok pořízení 2001, pořizovací cena 210.000
Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Doprava - plán tvorby a použití fondu investic a odpisový plán na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R04/19

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2019, dle přílohy č. 0065-19-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, na rok 2019, dle přílohy č. 0065-19-P02.

12

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve
vlastnictví Zlínského kraje - smlouva o dílo na zpracování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R04/19

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování „Akčního plánu protihlukových opatření pro
hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje“ se společností EKOLA
group, spol. s r. o., se sídlem Mistrovská 4, Praha 10, IČ 63981378, dle přílohy č.
0064-19-P03.
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13

Přijetí finančního daru od společnosti ASEKOL a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R04/19

schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč od společnosti ASEKOL a. s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, dle přílohy č. 006019-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2019 dle
přílohy č. 0060-19-P02.

14

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území ZK pro rok 2019, Dodatky k Pověření k
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R04/19

bere na vědomí
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok
2019, dle přílohy č. 0061-19-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0007/2019, dle přílohy č. 0061-19-P03;
2. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Charitu Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště, dle přílohy č. 0061-19-P04, za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského
kraje dne 04.02.2019 schválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje";
3. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Charitu Vlašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
dle přílohy č. 0061-19-P05, za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
04.02.2019 schválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje";
4. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0061-19-P06, za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 04.02.2019 schválí aktualizaci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1 "Základní
síť sociálních služeb Zlínského kraje";
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2019, dle přílohy č. 0061-19-P07;
2. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb, dle přílohy č. 0061-19-P08;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:


































"Anděl", z. s., IČ 66934702, Kelč 290,
"HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
ABAPO, s. r. o., IČ 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
AGARTA z. s., IČ 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČ 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Astras, o. p. s., IČ 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531, Příční 1475,
Holešov,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, Mostní 4058, Zlín,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431, Bílého
80/9, Stránice, Brno-střed,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476, Štefánikova 5462, Zlín,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Dotek z. ú., IČ 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČ 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita Otrokovice, IČ 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
Charita Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Vsetín, IČ 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
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Charita Zlín, IČ 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČ 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČ 71294449, Za Školou 570, Prštné,
Zlín,
Město Chropyně, IČ 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně,
Město Vsetín, IČ 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČ 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČ 00290777, Babice 508,
Obec Spytihněv, IČ 00284491, Spytihněv 359,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, Potoky 3314, Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČ 26940931, Nitranská 4091/11, Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828, Zašovská 784,
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
R-Ego, z. s., IČ 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČ 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771, Pačlavice 6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, Vídeňská 225/3, Štýřice, Brnostřed,
spolek Pod křídly, IČ 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
STROP o. p. s., IČ 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, IČ 75094924, Nerudova 321/7,
Veveří, Brno-střed,
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, IČ 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště
Unie Kompas, IČ 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0061-19-P07 a č. 0061-19-P09;
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4. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:


Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště, a to dle příloh č. 0061-19-P07 a č. 0061-19-P09, za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 04.02.2019 schválí aktualizaci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1
"Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" nebo dle příloh č. 0061-19-P07
a č. 0061-19-P12 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
04.02.2019 neschválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje";



Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
a to dle příloh č. 0061-19-P07 a č. 0061-19-P09, za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 04.02.2019 schválí aktualizaci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1
"Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" nebo dle příloh č. 0061-19-P07
a č. 0061-19-P13 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
04.02.2019 neschválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje";

5. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb:












Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domovu na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968, Hrobice 136,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, Hradská 82,
Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976, Husova
1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČ 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0061-19-P08, č. 0061-19-P10 a č. 0061-19-P11;
6. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 Charitě Nový Hrozenkov,
IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124 pro sociální služby:
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odborné sociální poradenství (identifikátor 1148415), a to z důvodu, že sociální
služba nesplňuje věcná kritéria dle článku X., odst. 4., bodu 4.2. schváleného
"Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019",
konkrétně zásadní kritérium č. 1, tj. sociální služba není v souladu s Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019,



sociální rehabilitace (identifikátor 7065206), a to z důvodu sociální služba
nesplňuje věcná kritéria dle článku X., odst. 4., bodu 4.2. schváleného
"Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019",
konkrétně zásadní kritérium č. 1, tj. sociální služba není v souladu s Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019.

15

Individuální podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R04/19

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
pro Taneční klub FORTUNA Zlín z.s., IČ 48472166, se sídlem Filmová 412, 760 01
Zlín, ve výši 120.000 Kč na projekt Mistrovství České republiky v tanečním sportu v
latinskoamerických tancích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0086-19-P02.

16

Sportovec Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R04/19

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2018, dle přílohy č. 0078-19P01;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec
Zlínského kraje 2018, dle přílohy č. 0078-19-P02.

17

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R04/19

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná
škola veterinární Kroměříž se sídlem Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž, IČ
63459086, ve výši 99.000 Kč, dle přílohy č. 0076-19-P02;
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b) závazný objem prostředků na platy a ostatních osobních nákladů u příspěvkových
organizací v oblasti školství, dle přílohy č. 0076-19-P03.

18

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R04/19

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, a to:
- bruska hrot. BU-16, inventární číslo 1237_4452055, pořizovací cena 154.325 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1983, a to formou ekologické likvidace.

19

Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitele/ředitelky p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R04/19

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Vsetín, IČ 00851906, dle přílohy č. 0075-19-P01;
2. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Krajské
pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0075-19-P03;
3. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČ 70842884, dle přílohy č.
0075-19-P05.

20

Školství, kultura - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R04/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení Žádostí o nenávratný finanční příspěvek v souladu se Strategií rozvoje
Zlínského kraje 2009-2020, dále zajištění realizace projektů v souladu s podmínkami
programu INTERREG V-A SR-ČR (výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/09) a
zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů
příspěvkovým organizacím:
a) Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, p. o, IČ 14450437,
na projekt "Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a
vzdělávání", celkový rozpočet projektu je 2.642.953 Kč, spolufinancování ve výši
264.295 Kč, tj 10 % z celkových způsobilých výdajů Střední průmyslové školy a
Obchodní akademie Uherský Brod, dle přílohy č. 0077-19-P01;
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b) Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, na projekt "Vzdělávání bez hranic",
celkový rozpočet projektu je 2.885.000 Kč, spolufinancování ve výši 288.500 Kč, tj
10 % z celkových způsobilých výdajů Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, dle přílohy č. 007719-P02;
c) Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČ
00559644, na projekt "Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce",
celkový rozpočet projektu je 3.500.000 Kč, spolufinancování ve výši 350.000 Kč, tj
10 % z celkových způsobilých výdajů Střední školy průmyslové, hotelové a
zdravotnické Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0077-19-P03;
d) Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště, IČ 60371749, na projekt
"Tradice a 21. století", celkový rozpočet projektu je 2.456.700 Kč, spolufinancování
ve výši 245.670 Kč, tj 10 % z celkových způsobilých výdajů Střední
uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, dle přílohy 0077-19-P04;
e) Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
na projekt "Podpora odborného vzdelávania pre potreby cezhraničného trhu práce",
celkový rozpočet projektu je 2.340.000 Kč, spolufinancování ve výši 234 000 Kč, dle
přílohy č. 0077-19-P05;
f) Střednímu odbornému učilišti Valašské Klobouky, IČ 00054771, na projekt „Nové
inovácie v agrosektore – E-Book“, celkový rozpočet projektu je 1.958.555 Kč,
spolufinancování ve výši 195.855 Kč, dle přílohy č. 0077-19-P22;
2. předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého
projektu "Společné motivační vzdělávání pro mladé" Hvězdárny Valašské Meziříčí,
p. o., IČ 00098639,
3. zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci Fond malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR (výzva 3/FMP/11b),
4. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování
realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a
poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami
poskytnutí pomoci, vyčleněná částka na realizaci projektu je 630.000 Kč, z toho
částka určená na spolufinancování projektu je 115.000 Kč;
5. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/0007/2019/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019, kterým se zvyšuje
celková výše návratné finanční výpomoci o 5.739.496 Kč, z původní celkové výše
23.817.000 Kč na celkovou částku 29.556.496 Kč příspěvkové organizace Střední
škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní
1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na přípravu a realizaci akce
„SŠ Informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce,
modernizace a přístavba budovy praktického vyučování, dle přílohy č. 0077-19-P17;
schvaluje
1. Projektové rámce projektů:
a) "Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání",
dle přílohy č. 0077-19-P01;
b) "Vzdělávání bez hranic", dle přílohy č. 0077-19-P02;
c) "Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce", dle přílohy č. 007719-P03;
d) "Tradice a 21. století", dle přílohy č. 0077-19-P04;
e) "Podpora odborného vzdělávania pre potreby cezhraničného trhu práce", dle
přílohy č. 0077-19-P05;
f) "Společné motivační vzdělávání pro mladé", dle přílohy č. 0077-19-P06;
g) „Nové inovácie v agrosektore – E-book“, dle přílohy č. 0077-19-P22;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0010/2019 dle přílohy č. 0077-19-P12;
3. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766
01 Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0077-19-P08,
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b) příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské
Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00845060, dle přílohy č. 0077-19-P09,
c) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0077-19P10;
d) příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, dle přílohy č. 0077-19-P11;
4. zvýšení poskytnutého účelového příspěvku na provoz na rok 2019 o 1.166.938
Kč, z celkové výše 4.426.000 Kč na celkovou částku 5.592.938 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, se sídlem Horní
náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na přípravu a realizaci akce „Muzeum
regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve
Valašském Meziříčí“; dle příloh č. 0077-19-P14 a č. 0077-19-P15;
5. zvýšení poskytnutého účelového příspěvku na provoz na rok 2019 o 12.100 Kč, z
celkové výše 655.900 Kč na celkovou částku 668.000 Kč příspěvkové organizaci
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul.
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na přípravu a realizaci
akce „SŠ Informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm –
Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování, dle přílohy
č. 0077-19-P16;
ukládá
1a) ředitelům příspěvkových organizací:
- Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, p.o. IČ 14450437
- Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105
- Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644
- Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547
- Středí uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ 60371749
- Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771
dopracovat projekty v souladu s projektovým rámcem do konečné podoby žádosti o
poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Operačního programu INTERREG
V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu do 31.01.2019;
1b) ředitelům příspěvkových organizací:
- Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, p.o. IČ 14450437
- Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105
- Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644
- Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547
- Středí uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ 60371749
- Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771
předložit žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Operačního
programu INTERREG V-A SR-ČR včetně všech povinných příloh v termínu do
31.01.2019;
2a) řediteli Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČ
00559644, předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr v souladu s projektovým
rámcem uvedeným v příloze č. 0077-19-P03 do 27.05.2019;
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2b) řediteli Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr v souladu s projektovým
rámcem uvedeným v příloze č. 0077-19-P05 do 27.05.2019;
2c) řediteli Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, předložit
Radě Zlínského kraje investiční záměr v souladu s projektovým rámcem uvedeným
v příloze č. 0077-19-P22 do 27.05.2019;
3a) řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., IČ 00098639, dopracovat projekt
"Společné motivační vzdělávání pro mladé" 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 06.02.2019;
3b) řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., IČ 00098639, předložit žádost o
poskytnutí nenávratného finančního příspěvku na projekt "Společné motivační
vzdělávání pro mladé" z Fondu malých projektů Operačního programu Interreg V-A
SR-ČR včetně povinných příloh v termínu do 06.02.2019.
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Školství - jmenování ředitelů p. o. a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R04/19

jmenuje
s účinností od 01.02.2019
1. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy při
zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČ 70842884 dle přílohy č. 0072-19-P01;
2. paní *** na pracovní místo ředitelky Krajské pedagogicko-psychologické poradny
a Zařízení pro další vzdělávání ped. prac. Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0072-19P02;
3. pana ***, na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Vsetín, IČ
00851906, dle přílohy č. 0072-19-P03;
stanovuje
s účinností od 01.02.2019:
1. plat ředitelce Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení
Kroměříž, IČ 70842884, dle přílohy č. 0072-19-P04;
2. plat ředitelce Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další
vzdělávání ped. prac. Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0072-19-P05;
3. plat řediteli Základní umělecké školy Vsetín, IČ 00851906, dle přílohy č. 0072-19P06;
4. plat ředitelce Střední odborné školy Luhačovice, IČ 61715999 dle přílohy č. 007219-P07;
5. plat řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, IČ
00845060, dle přílohy č. 0072-19-P08.
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Sociální věci - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R04/19

stanovuje
s účinností od 01.02.2019 plat ředitelce Centra ÁČKO, příspěvková organizace, IČ
00851710, dle přílohy č. 0062-19-P01.
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Záměr pronájmu - nebytové prostory a parkovací místo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R04/19

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č.
st. 6441, zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy
č. 0083-19-P01;
2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, (parkovací místo k
nebytovému prostoru), dle přílohy č. 0083-19-P02.
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Uzavření smlouvy o svěření vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R04/19

schvaluje
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 Ing. Milanem Štáblem, ředitelem krajského úřadu, k motorovému vozidlu Škoda
Octavia, registrační značky 6Z3 5178, dle přílohy č. 0087-19-P01.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R04/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) XX. ročníkem Mezinárodního atletického halového mítinku mládeže a dospělých
Otrokovice 2019 pořádaným spolkem TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport.
areál TJ Jiskra 1297, 765 02 Otrokovice, IČ 18152805;
2) projektem "Pocta české památkové péči" realizovaným společností Czech
Architecture Week, s. r. o., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1, PSČ 110
00, IČ 27872688;
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3) Oceněním "Osobnost neziskového sektoru ZK za rok 2018" pořádanou Asociací
nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z. s., se sídlem třída Tomáše Bati
204, 760 01 Zlín, IČ 75144778;
4) kulturní akcí "XVII Valašské setkání 2019 ve Fryštáku" pořádanou spolkem
Fryštácká Javořina z. s., se sídlem třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, IČ 68688181;
5) projektem "Na kole dětem" realizovaným společností Hig Bic s. r. o., se sídlem
Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244, PSČ 698 01, IČ 29208521;
6) XXIII. ročníkem projektu Akademie Václava Hudečka pořádaným "Spolkem
Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů", se sídlem Kvítková 4703, 760 01
Zlín, IČ 26633221;
7) Jízdou králů Vlčnov v roce 2019 pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov,
příspěvková organizace, se sídlem Vlčnov 186, PŠC 687 61 Vlčnov, IČ 60371587;
8) Mezinárodní soutěží odborných dovedností a žáků oborů Malíř a Opravář
zemědělských strojů pořádanou Středním odborným učilištěm Uherský Brod, se
sídlem Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107;
9) závodem Mistrovství světa juniorů v lyžování na trávě pořádaným Svazem lyžařů
České republiky z. s., se sídlem Cukrovarnická 483/42, Střešovice, 162 00 Praha 6,
IČ 00537632;
10) Shromážděním představitelů OSH Zlínského kraje, XXVI. Mezinárodní
hasičskou poutí, Přijetím hasičů hejtmanem Zlínského kraje, Krajským kolem hry
Plamen a soutěží dorostu, Krajským kolem v požárním sportu, Výběrovou soutěží
"O pohár ředitele HZS ZK", Výběrovou soutěží "Zlatý pohár hejtmana ZK" a
Krajským setkáním zasloužilých hasičů pořádanými Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, pobočným spolkem SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského
kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ 71167498;
b) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje nad akcemi
pořádanými Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422:
1) Literární jaro Zlín 2019;
2) oceňování knihoven a knihovníků Zlínského kraje;
c) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) Odborným workshopem v rámci realizace projektu "Systém sociálně-zdravotní
péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu" realizovaným
Českou asociací pečovatelské služby, zapsaným spolkem, se sídlem Ostrovského
253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 69836698;
2) konferencí s názvem Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra,
pořádanou příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827;
d) záštitu Ing. Jiřího Sukopa, statutárního náměstka hejtmana, nad 12. ročníkem
Zlínského očního festivalu pořádaným společností GEMINI oční klinika a. s., se
sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČ 26906295.
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Petice zaměstnanců Kroměřížské nemocnice a. s. na podporu stávající
místopředsedkyně Kroměřížské nemocnice a. s. MUDr. Mergenthalové a proti
jejímu případnému odvolání z této pozice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R04/19

projednala
petici zaměstnanců Kroměřížské nemocnice a. s. na podporu stávající
místopředsedkyně Kroměřížské nemocnice a. s. MUDr. Mergenthalové a proti jejímu
případnému odvolání z této pozice dle přílohy č. 0088-19-P01 na jednání Rady
Zlínského kraje, v části, která byla otevřená členům petičního výboru a přítomným
petentů v sídle Zlínského kraje;
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pověřuje
Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje:
a) zaslat odpověď členům petičního výboru o projednání podané petice;
b) předat na vědomí členům Zastupitelstva Zlínského kraje způsob vyřízení petice.

Zlín 28. ledna 2019

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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