R11/19
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 11. zasedání dne 29.04.2019 a dne 30.04.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R11/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0351-19-P01.

2

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R11/19

schvaluje
uzavření darovací smlouvy se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajským
sdružením hasičů Zlínského kraje, IČO 71167498, dle přílohy č. 0321-19-P01.

3

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R11/19

schvaluje
a) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 40.000
Kč pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Luhačovice, se sídlem
Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice, IČO 65792556, na techniko organizační
zajištění XIV. Mezinárodního setkání dobrovolných hasičů a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0322-19-P02;
b) neposkytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
32.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem T. G. Masaryka 5555, 760 01
Zlín, IČO 70883521, na realizaci projektu Percipio 2019 z důvodu, že projekt není
regionálního významu a není v souladu s prioritami krajských strategií;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0066/2019 dle přílohy č. 0322-19-P04.
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4

Veřejná zakázka "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R11/19

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Výroba a distribuce krajského
periodika Magazín 21“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0331-19-P01 až č. 0331-19-P06;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Michal Uherek, a
náhradníky: Ing. Eva Dostálková, Martina Chovancová, DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Adéla
Kousalová, Bc. Jan Vandík, Mgr. Lukáš Fuit, Mgr. Petra Tichá, Mgr. Michal Uherek,
a náhradníky: Mgr. Helena Mráčková, Mgr. Art. Jiří Balát, Mgr. Libor Fusek, Ing. Eva
Dostálková, Martina Chovancová, DiS.

5

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0294/R11/19

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události, dle přílohy č. 0333-19-P01, v Centru
odborné přípravy technické Uherský Brod.

6

Prodloužení platnosti Koncepce protidrogové politiky Zlínského kraje na léta
2015-2019 do roku 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0295/R11/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit prodloužení platnosti Koncepce protidrogové
politiky Zlínského kraje na léta 2015-2019, a to do roku 2020.

7

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0296/R11/19

bere na vědomí
Harmonogram výzev z Fondů EHP a Norska dle přílohy č. 0324-19-P01;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizace investiční akce: "Hrad Malenovice - nové
expozice" příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982;
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1482/090/11/18 - 01/04/19 na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Hrad Malenovice - oprava střechy, oken a elektroinstalace", dle přílohy č. 0324-19P02;
2. poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2019 příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, na úhradu zpracování přípravné
dokumentace studie expozice akce pod názvem „Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně – Hrad Malenovice – nové expozice“, dle příloh č. 0324-19-P03 a č. 0324-19P11;
3. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2019 o 300.000 Kč na celkovou částku 1.510.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574,
na projektovou přípravu akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Vsetín stavební úpravy etapa II.", dle přílohy č. 0324-19-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0074/2019, dle přílohy č. 0324-19-P05;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 70850941, na rok 2019, dle přílohy č. 0324-19P06;
6. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, IČO 00098574, na rok 2019, dle přílohy č. 0324-19-P07;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0071/2019, dle přílohy č. 0324-19-P08;
8. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
490.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO
00089982, na přípravu a realizaci akce „ Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Depozitář Otrokovice - nová MaR" dle přílohy č. 0324-19-P09;
pověřuje
1) odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje zajištěním zpracování
dokumentace, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
dokončením projektové přípravy akce „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Hrad
Malenovice- nové expozice" do fáze dokumentace pro souhlas s provedením
ohlášených prací včetně inženýrské činnosti;
2) Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, zajištěním zpracování přípravné dokumentace studie expozice akce
„Hrad Malenovice -nové expozice":
3) Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 0008998, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně - Depozitář Otrokovice - nová MaR".
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8

Sociální věci - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0297/R11/19

schvaluje
1. zařazení akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DS Uherské Hradiště Rekonstrukce kotelny" do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského
kraje;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1517/100/03/19,
"Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DS Uherské Hradiště - Rekonstrukce
kotelny" dle přílohy č. 0326-19-P01;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, na rok 2019, dle přílohy č. 0326-19-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce „Sociální
služby Uherské Hradiště, p. o., DS Uherské Hradiště - rekonstrukce kotelny“.

9

Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0298/R11/19

souhlasí
se zadáním odborného oponentního posudku k investičnímu záměru výstavby nové
nemocnice dle přílohy č. 0350-19-P01;
ukládá
odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit zpracování odborného
oponentního posudku v souladu se zadáním dle přílohy č. 0350-19-P01 a předat
zpracovaný odborný oponentní posudek k projednání Výboru zdravotnímu
Zastupitelstva Zlínského kraje.

10

Veřejná zakázka "Výběr smluvního zástupce pro komplexní přípravu a
administraci individuálních veřejných zakázek pro projekt Nové krajské
Baťovy nemocnice ve Zlíně-Malenovicích"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0299/R11/19

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Výběr smluvního zástupce pro komplexní přípravu a administraci individuálních
veřejných zakázek pro projekt Nové krajské Baťovy nemocnice ve ZlíněMalenovicích" dle přílohy č. 0330-19-P01;
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schvaluje
1. výběr dodavatele S - Invest CZ s. r. o., se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00
Brno, IČO 25526171;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem S - Invest CZ s. r. o., se sídlem Kaštanová
496/123a, 620 00 Brno, IČO 25526171, dle přílohy č. 0330-19-P02.

11

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce objektu
14 - výkon funkce TDS a koordinátora BOZP na staveništi"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0300/R11/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14 – výkon funkce
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi" a související dokumenty, dle příloh č. 0329-19-P01 a č. 0329-19P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Ing. Jindřich Navrátil, Slovácká 1712, 686 01 Uherské Hradiště
- Mařatice, IČO 12415685;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Jindřich Navrátil, Slovácká 1712, 686
01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČO 12415685, dle přílohy č. 0329-19-P03;
zmocňuje
Ing. Jindřicha Navrátila, Slovácká 1712, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČO
12415685, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (akce) "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Rekonstrukce objektu 14", dle přílohy č. 0329-19-P04.

12

Kaple svatého Ducha, Hrádek - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0301/R11/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0372/2019/STR
uzavřené se zapsaným spolkem Výstavba kaple Slavičín - Hrádek, IČO 27052907,
se sídlem Mladotické nábřeží 419, 763 21 Slavičín, dle přílohy č. 0323-19-P02.
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13

Projekt 4 moravských krajů - Smlouva o společném postupu zadavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0302/R11/19

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při výběru dodavatele veřejné
zakázky „Morava a Slezsko (ne)tradiční“ mezi Zlínským krajem, Jihomoravským
krajem, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
a Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc, dle přílohy č. 0344-19-P02.

14

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v
oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0303/R11/19

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2018, dle přílohy č. 0345-19P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
dopravy, kultury a zdravotnictví, dle seznamu v příloze č. 0345-19-P04, za rok 2018,
dle přílohy č. 0345-19-P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2018 v celkové výši 1.584.411,90 Kč
a příděl zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových
organizací, dle přílohy č. 0345-19-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti dopravy, kultury a
zdravotnictví do rezervního fondu ve výši 1.584.411,90 Kč, dle přílohy č. 0345-19P02, v termínu do 30.04.2019.

15

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0304/R11/19

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 4554/1, ostatní plocha, v k. ú. Vlčnov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1646-710a/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.000 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 100/1, p. č. 100/8, p. č. 100/9, vše ostatní plocha, v k. ú.
Nivnice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2029985/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 4860/2, p. č. 4860/1, p. č. 4992/28, zemního vedení VN v
pozemcích p. č. 4860/1, p. č. 4992/28, vše ostatní plocha, v k. ú. Boršice u Buchlovic,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1333-910c/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, zemního vedení
VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně uzemnění v pozemcích p. č. 5353/75, p. č. 5353/3, oba ostatní plocha a
p. č. 1961/7, trvalý travní porost, vše v k. ú. Bojkovice, včetně 1 ks rozpojovací skříně
na pozemku p. č. 5353/3, v k. ú. Bojkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1842-1060/2018,
- 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 59.300 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 3 ks přípojkových skříní, vše na pozemku p. č. 2499/1, ostatní plocha, v
k. ú. Březová u Uherského Brodu, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 765-705 a/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 3 ks
přípojkových skříní,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 21.300 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 135, ostatní plocha, v k. ú.
Slížany, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 44134/2019,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 5090/1, ostatní plocha, v k.
ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 14800/11, p. č. 14800/13, vše ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 7622-162/2018,
- 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 105.400 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČO
70851042, formou fyzické likvidace, a to:
- průmyslové pračky Electrolux W160, inv. č. 30300027, rok pořízení 1995,
pořizovací cena 150.060 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČO
00091138, formou fyzické likvidace, a to:
- část výpočetní techniky (součást souboru audiovizuální techniky inv. č. 1-812-38/10
v pořizovací ceně 936.326 Kč), rok pořízení 2009, pořizovací cena 654.100 Kč,
zůstatková cena k 31.03.2019 90.427 Kč;
3. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje, IČO 62182137, a to:
- automobilu RENAULT Master, reg. značka 3Z5 5215, inv. č. 900098, rok pořízení
2003, pořizovací cena 1.102.023 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km 306
286, do hospodaření příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí, IČO 00851574,
- automobilu Škoda Octavia Combi, reg. značka 2Z9 9504, inv. č. 950515, rok
pořízení 2013, rok výroby 2007, pořizovací cena 638.800 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
počet najetých km 221 509, do hospodaření příspěvkové organizace Domov pro
seniory Lukov, IČO 70850941;
4. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou
znaleckým posudkem navýšenou o náklady za zpracování znaleckého posudku, a
to:
- automobilu Mercedes-Benz Sprinter, reg. značka 2Z7 0052, inv. č. 950060, rok
pořízení 2000, pořizovací cena 2.127.958,35 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet
najetých km 343 700,
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- automobilu Škoda Octavia Combi, reg. značka 2Z6 9906, inv. č. 950335, rok
pořízení 2006, pořizovací cena 762.580 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých
km 237 877.

16

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0305/R11/19

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 951/5, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 951/6, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 951/7, ostatní plocha, o výměře 117 m 2,
- p. č. 951/8, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 951/9, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 951/10, ostatní plocha, o výměře 42 m2,
- p. č. 951/11, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 951/12, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 951/13, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 951/14, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 966/2, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
- p. č. 966/3, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
- p. č. 966/4, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 966/5, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec Soběsuky a k. ú. Milovice;
2. pozemku
- p. č. 3141/7, o celkové výměře 5838 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3141/5 geometrickým plánem č. 27617571/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva;
3. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/4837, v délce 0,254 km, ve staničení 9,559 – 9,813
(od točny autobusů po hranici okresů) včetně jejích součástí a příslušenství,
umístěnou na pozemku p. č. 3141/7 odděleného z původního pozemku p. č. 3141/5
geometrickým plánem č. 2761-7571/2018 odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva
a pozemku p. č. 2999/17, zapsaném v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Prostřední Bečva;
4. pozemku
- p. č. 7149/10, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 7149/1 geometrickým plánem č. 565580/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod;
5. pozemků
- p. č. 348/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 348/5, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
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oddělených z původního pozemku p. č. 348/1 geometrickým plánem č. 792-79/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Újezdec u Luhačovic;
6. pozemku
- p. č. 110/2, ostatní plocha, o výměře 137 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 110 geometrickým plánem č. 5651-77/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod.

17

Změna č. 1 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2018-2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0306/R11/19

schvaluje
změnu č. 1 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2018-2023, dle přílohy č. 0348-19-P01.

18

Sociální služby - změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0307/R11/19

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČO 70851042, na rok 2019, dle přílohy č. 0317-19-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Lukov, IČO 70850941, na rok 2019, dle přílohy č. 0317-19-P02.

19

Doprava - Dodatky k investičním záměrům, změna č. 3 fondu investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R11/19

schvaluje
A. dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1488/110/01/19-01/04/19, k provedení
díla "Silnice II/150: Loukov, průtah obcí", o celkových nákladech 76.205.000 Kč, dle
příloh č. 0319-19-P01a a č. 0319-19-P01b;
A2) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 1450/110/06/18-04/04/19, k provedení
díla "Silnice III/4867: Vigantice", o celkových nákladech 19.190.000 Kč, dle přílohy
č. 0319-19-P02;
A3) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1490/110/01/19-01/04/19, k provedení
díla "Silnice III/49518: Rokytnice", o celkových nákladech 24.508.000 Kč, dle přílohy
č. 0319-19-P03;
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A4) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1491/110/01/19-01/04/19, k provedení
díla "Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava", o celkových nákladech 4.617.000 Kč,
dle přílohy č. 0319-19-P04;
A5) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1476/110/10/18-01/04/19, k provedení
díla "Silnice II/497: Hovězí-Huslenky", o celkových nákladech 98.001.000 Kč, dle
přílohy č. 0319-19-P05;
B. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2019, dle přílohy č. 031919-P06.

20

Doprava - rozpočtové opatření - vyúčtování mezikrajských smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R11/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0067/2019 dle přílohy č. 0320-19-P01.

21

Podpora třídění komunálních odpadů - uzavření dohody o spolupráci a
dodatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R11/19

schvaluje
1. uzavření Dohody o spolupráci při realizaci projektu "Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území
Zlínského kraje“ se společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci
1685/17, PSČ 140 21, IČO 25134701, dle přílohy č. 0316-19-P01;
2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu
"Rozvoj sběru použitých elektrozařízení" se společností ASEKOL a. s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231, dle přílohy
č. 0316-19-P02;
3. uzavření Dodatku č. 2 „Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci“ uzavřené se
společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO
27257843, dle přílohy č. 0316-19-P03.

22

Sociální služby - zrušení týdenního stacionáře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R11/19

schvaluje
zrušení sociální služby týdenní stacionář, identifikátor 4898762, poskytované v
zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice, začleněném do
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Uherské
Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, ke dni
31.07.2019.
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Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, úprava
závazných ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R11/19

schvaluje
1. rozpočtové opatření RZK č. RZK/0065/2019, dle přílohy č. 0342-19-P01;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací PO ZK na rok
2019, dle přílohy č. 0342-19-P04;
bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, ve výši 250.000
Kč, dle přílohy č. 0342-19-P02;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, ve výši 80.000 Kč,
dle přílohy č. 0342-19-P03;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, ve výši 497.763,89 Kč,
dle přílohy č. 0342-19-P04.

24

Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" a zápisů
statků na "Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R11/19

schvaluje
a) udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé
ovládání dovedností, postupu technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání
těchto zkušeností budoucím generacím laureáty, dle přílohy č. 0343-19-P05;
b) záměr Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČO
00092126, odkoupit výrobky od nositelů titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje" v celkové hodnotě 50.000 Kč, v termínu do 31.12.2019;
c) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč v rámci udělení titulu "Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje" každému z oceněných, dle přílohy č. 0343-19P05;
d) zápis "Výtvarného navrhování a tkaní tapiserií, koberců a jejich restaurování v
Moravské gobelínové manufaktuře" spolu s "Ruční výrobou umělých květin, vonic a
vínků (drobné zvykoslovné předměty" na "Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury ZK".

25

Individuální podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R11/19

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0069/2019, dle přílohy č. 0341-19-P01;
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B) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT v členění:
1. pro KOTVY Kvasice, z.s., IČO 05499852, se sídlem Krajina 266, 768 21 Kvasice,
ve výši 40.000 Kč na projekt Dračí loď pro Kotvy Kvasice a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0341-19-P14;
2. pro Moto sport klub v AČR, IČO 01171844, se sídlem Slavomírova 1101, 686 03
Staré Město, ve výši 90.000 Kč na akci XVII. Slovácký okruh a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0341-19-P15;
3. pro ŠK Zlín, z.s., IČO 49158023, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve výši
100.000 Kč na akci Mistrovství České republiky školních družstev v šachu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0341-19-P16;
4. pro DRÁSAL TEAM HOLEŠOV z.s., IČO 47935251, se sídlem Střelnice 208/47,
769 01 Holešov, ve výši 90.000 Kč na akci 26. ročník Bikemaratonu Drásal a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0341-19-P17;
5. pro Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 57, 568 07 Jihlava, ve výši
50.000 Kč na projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0341-19-P18;
6. pro Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Zlínského
kraje, pobočný spolek, IČO 70930139, se sídlem Tyršova 1561, 769 01 Holešov, ve
výši 100.000 Kč na projekt Školní sportovní soutěže typu C ve Zlínském kraji a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0341-19-P19;
7. pro FC FASTAV Zlín, a.s., IČO 25568752, se sídlemTyršovo nábřeží 4381, 760
01 Zlín, ve výši 50.000 Kč na akci Sto let zlínské kopané a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0341-19-P20;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
1. pro AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR, IČO 00530417, se sídlem Hornomlýnská
3715, 760 01 Zlín, ve výši 1.700.000 Kč na projekt Barum Czech rally Zlín 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0341-19-P21;
2. pro Město Vsetín, IČO 00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, ve výši
800.000 Kč na projekt Stavební úpravy zimního stadionu - III. Etapa a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0341-19-P22;
3. pro Fotbalový club Zlín, z.s., IČO 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín,
ve výši 800.000 Kč na projekt REKO FS - II. ETAPA - v areálu Vlastislava Marečka
Zlín - Vršava středisko mládeže a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0341-19-23;
4. pro ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČO 70925003, se sídlem Hradská
854, 760 01 Zlín, ve výši 150.000 Kč na projekt Činnost Zlínské krajské organizace
ČUS v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0341-19-P24;
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5. pro Atletický klub Zlín, z.s., IČO 00350834, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín,
ve výši 80.000 Kč na projekt Mistrovství České republiky ve vícebojích v atletice a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0341-19-P25.

26

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R11/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK//2019, dle přílohy č. 0336-19-P01.

27

Školství – vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R11/19

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Dětský Domov Zašová, IČO
60990597, a to:
- os. automobil Ford Mondeo, inventární číslo 3203_14, pořizovací cena 210.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 2001, a to formou ekologické likvidace;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0338-19-P02;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0338-19-P03;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0338-19-P04.

28

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R11/19

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, IČO 61716472, dle přílohy č. 0339-19-P01;
2. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední průmyslové
školy polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č.
0339-19-P03;
3. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Středního
odborného učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy č. 0339-19-P05;
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4. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Zlín - Malenovice, IČO 46310983, dle přílohy č. 0339-19-P07;
5. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Zlín, IČO 00838926, dle přílohy č. 0339-19-P09;
6. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní
akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO 00566411, dle
přílohy č. 0339-19-P11;
schvaluje
vyhlášení konkursních řízení dle přílohy č. 0339-19-P13 na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky:
1. Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771;
2. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO
00566411.

29

Ocenění úspěšných žáků stavebních oborů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R11/19

schvaluje
poskytnutí finančních darů za úspěchy v odborných soutěžích stavebních
řemeslných oborů za rok 2018, dle přílohy č. 0335-19-P01.

30

Závěrečné zprávy o ukončení projektů, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R11/19

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0068/2019, dle přílohy č. 0340-19-P12;
bere na vědomí
závěrečné zprávy o ukončení projektů:
1. Příspěvkových organizací:
a) "Tauferova SOŠ Veterinární Kroměříž - Vybavení do odborné učebny chirurgie,
patologie - pitevny a mirkobiologie a parazitologie" - IROP, dle přílohy č. 0340-19P01;
b) "SPŠ Strojnická Vsetín - Modernizace pracoviště praktického vyučování" - IROP,
dle přílohy č. 0340-19-P02;
c) "SOU Valašské Klobouky - Pořízení strojního vybavení" - IROP, dle přílohy č.
0340-19-P03;
d) "Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - Dílna HW a počítačových sítí"
- IROP, dle přílohy č. 0340-19-P04;
e) "ISŠ-COP a JŠ a PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory" IROP, dle přílohy č. 0340-19-P05;
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f) "OA Tomáše Bati a VOŠE Zlín - Multimediální učebna pro výuku přírodovědných
předmětů"- IROP/ IPRÚ, dle přílohy č. 0340-19-P06;
g) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek II" - MZe/ COP, dle
přílohy č. 0340-19-P07;
h) "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy III" - MZe/ COP,
dle přílohy č. 0340-19-P08;
i) "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III"
- MZe/ COP, dle přílohy č. 0340-19-P09;
j) "SPŠ Zlín - Modernizace učebny pro kontrolu a měření" - IROP/ IPRÚ, dle přílohy
č. 0340-19-P10;
2. Zlínského kraje:
"Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0340-19-P11.

31

Školství - jmenování ředitelů p. o. a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R11/19

jmenuje
a) s účinností od 01.07.2019:
pana *** na pracovní místo ředitele Základní školy Slavičín, Hrádek na Vlárské
dráze, IČO 61716472, dle přílohy č. 0337-19-P01;
b) s účinnosti od 01.08.2019:
1. pana ***na pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy polytechnické Centra odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0337-19-P02;
2. paní ***, na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Zlín, IČO 00838926,
dle přílohy č. 0337-19-P03;
3. pana ***, na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Zlín - Malenovice,
IČO 46310983, dle přílohy č. 0337-19-P04;
stanovuje
a) s účinností od 01.05.2019 plat řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské
Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy č. 0337-19-P05;
b) s účinností od 01.07.2019 plat řediteli Základní školy Slavičín, Hrádek na Vlárské
dráze, IČO 61716472, dle přílohy č. 0337-19-P06;
c) s účinností od 01.08.2019:
1. plat řediteli Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné přípravy
Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0337-19-P07;
2. plat ředitelce Základní umělecké školy Zlín, IČO 00838926, dle přílohy č. 033719-P08;
3. plat řediteli Základní umělecké školy Zlín - Malenovice, IČO 46310983, dle přílohy
č. 0337-19-P09.
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Záštity, neposkytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R11/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Mezinárodním setkání dobrovolných hasičů v Luhačovicích pořádaným
pobočným spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Luhačovice, se sídlem
Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice, IČO 65792556;
2) XII. ročníkem Mezinárodního výtvarného sympózia Rusava - Držková 2019
pořádaným spolkem Solisko, z. s., se sídlem Držková 128, PSČ 763 19, IČO
26571579;
3) akcí Valašské slavnosti myslivosti pořádanou pobočným spolkem
Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Vsetín, se
sídlem Smetanova 1462, 755 01 Vsetín, IČO 67777902;
4) 17. včelařskou poutí na Sv. Hostýně pořádanou pobočným spolkem Český svaz
včelařů, z. s., základní organizace Bystřice pod Hostýnem, se sídlem č. p. 203, 768
61 Slavkov pod Hostýnem, IČO 47930209;
5) projektem Zahrada Moravy 2019 realizovaným městem Staré Město, se sídlem
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 00567884;
6) parkurovými jezdeckými závody "Pohár města Kroměříž 2019" pořádanými
příspěvkovou organizací Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se sídlem Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832;
7) IV. ročníkem mezinárodní sportovní akce s názvem Cyklojízda pořádaným
městem Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, IČO
00284301;
8) Mezinárodní soutěží tradičních zápřeží pořádanou Zemským hřebčincem
Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115, 763 62 Tlumačov, IČO 71294571;
9) 7. ročníkem Vrchařské koruny Valašska pořádaným spolkem Vrchařská koruna
Valašska z. s., se sídlem Dolní Jasenka 750, 755 01 Vsetín, IČO 03543340;
10) tanečním vystoupením "Po špičkách" pořádaným Základní uměleckou školou
Vsetín, se sídlem Podsedky 285, 755 01 Vsetín, IČO 00851906;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad projektem
Kinematograf 100 realizovaným Pavlem Čadíkem, s místem podnikání Nesovice 38,
PSČ 683 33, IČO 44099274;
c) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad krajským
předkolem soutěže Zlatý oříšek Zlínský kraj pořádaným Střediskem volného času,
příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská 70, 769 01 Holešov - Všetuly, IČO
75088606;
d) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad konferencí
"Regionální setkání zástupců spolupracujících firem a zástupců základních škol"
pořádanou příspěvkovou organizací Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČO 46276327;
e) záštitu Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad soutěží pro děti s
názvem Ekosoutěž pořádanou obchodní firmou Sběrné suroviny UH, s. r. o., se
sídlem Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 25599895;
schvaluje
neposkytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 150.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje pobočnému spolku Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace
Zlínského kraje, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 75147921, na činnost
pobočného spolku v roce 2019.
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Dotace z VPS - Vrbětice - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R11/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0072/2019 dle přílohy č. 0352-19-P01.

34

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R11/19

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi Zlínským krajem a společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO 24729035, dle přílohy č. 0327-19-P01;
2. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem
Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387,
dle přílohy č. 0327-19-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
48.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola – Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574, na úhradu
poplatku souvisejícího s realizací akce "ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí
– sportovní hala", dle přílohy č. 0327-19-P03;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00851574, dle přílohy č. 0327-19-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0075/2019, dle přílohy č. 0327-19-P05;
bere na vědomí
prezentaci investiční akce "ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní
hala" dle přílohy č. 0327-19-P06;
souhlasí
s dokončením projektové přípravy akce "SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní
haly" příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati
1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198.
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Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R11/19

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1535/150/03/19 na
akci "SUPŠ Uherské Hradiště – Statické zajištění objektu", dle přílohy č. 0328-19P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267,
686 53 Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy č. 0328-19-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
411.000 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749, na realizaci
akce "SUPŠ Uherské Hradiště – Statické zajištění objektu", dle přílohy č. 0328-19P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0073/2019, dle přílohy č. 0328-19-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0076/2019, dle přílohy č. 0328-19-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje SUPŠ
Uherské Hradiště – Statické zajištění objektu příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 60371749;
bere na vědomí
závěrečné zprávy akcí:
a) v resortu zdravotnictví: Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekty II.
etapa – Infrastruktura, dle přílohy č. 0328-19-P05,
b) v resortu školství: Gymnázium Kroměříž – Oprava podlahy v aule a výměna
křesel, dle přílohy č. 0328-19-P06,
c) v resortu zdravotnictví: Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu,
dle přílohy č. 0328-19-P07.

36

Doprava - záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné drážní dopravě - provozní soubor D

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R11/19

schvaluje
záměr uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
drážní osobní dopravě za účelem zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní
obslužnosti Zlínského kraje od 15.12.2019 přímým zadáním, v rámci provozního
souboru "Zlínský kraj – tratě č. 303 Kojetín - Valašské Meziříčí, č. 281 Valašské
Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a č. 305 Kroměříž - Zborovice“ (provozní soubor
"D"), předpokládaný roční výkon 1.088 tis. vlkm za cenu 157,12 Kč/vlkm (průměrné
údaje v rámci výchozího finančního modelu pro 2019/2020-2028/2029) s dopravcem
České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO
70994226.
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Veřejná zakázka "Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce centrálních
operačních sálů v budově A – zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R11/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově
A – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti", dle přílohy č.
0354-19-P01 a dopis ze dne 26.04.2019 od Kroměřížské nemocnice a. s., dle přílohy
č. 0354-19-P02;
schvaluje
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Kroměřížská nemocnice a. s.
– Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A – zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ dle přílohy č. 0354-19-P03.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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