R12/19
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 12. zasedání dne 13.05.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R12/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0394-19-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0521/R17/18 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá Ing. Milanu Štáblovi, vedoucímu Odboru investic, dopracovat v termínu do
30.04.2019, podrobnou objemovou studii pro výstavbu nové budovy č. 1 pro lokalitu
budovy označované č. 1 a objektu ABS;“ - na termín plnění 30.09.2019.

2

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R12/19

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Mysliveckým spolkem Drnovice,
se sídlem Drnovice 113, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 65767314, dle
přílohy č. 0358-19-P01.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R12/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 15.000
Kč Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, z. s., se sídlem
Jungmannova 25/13, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 49369954, na pořádání
Moravskoslezského poháru XXIV. ročníku všestranné zkoušky ohařů se zadáním
titulu CACT a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0360-19-P02.
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4

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace na nákup nové požární techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R12/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje, v souladu se Zásadami pro poskytování investičních
dotací obcím v rámci programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“,
schválit poskytnutí účelových investičních dotací obcím uvedeným v příloze č. 036419-P01 na nákup nové požární techniky a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi
dle příloh č. 0364-19-P01 a č. 0364-19-P02.

5

Doprava - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R12/19

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K majáku 5001, 761 23 Zlín, a
nájemcem Jiřím Králem, ***, 675 21 Okříšky, IČO 65331699, dle přílohy č. 0359-19P01.

6

Kultura - Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R12/19

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1494/090/01/19 na
akci "Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín", dle přílohy č.
0361-19-P01;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 4.128.000 Kč a poskytnutí účelového
příspěvku na provoz ve výši 27.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní
náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na akci "Muzeum regionu Valašsko –
rozvoj areálu hvězdárny Vsetín", dle přílohy č. 0361-19-P02;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0361-19-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0082/2019, dle přílohy č. 0361-19-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,
IČO 00098574, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum regionu Valašsko
– rozvoj areálu hvězdárny Vsetín".
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7

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně
– projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R12/19

bere na vědomí
předloženou studii "Rozšíření studie rekonstrukce kuchyně Uherskohradišťské
nemocnice a. s." dle přílohy č. 0368-19-P02;
schvaluje
1) zařazení akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně –
Projektová příprava“ do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0368-19-P05;
2) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele (Zlínský kraj) se
změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu podle § 2220 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci:
“Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně - Projektová příprava“
zpracování projektové přípravy, dle přílohy č. 0368-19-P03;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0079/2019, dle přílohy č. 0368-19-P04.

8

Veřejná zakázka "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku –
dopravní část"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R12/19

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ Josefa Sousedíka
Vsetín – revitalizace parku – dopravní část“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0365-19-P01 až č. 0365-19-P09, uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, PhDr. Stanislav Minařík, Mgr. Michal Uherek, Martina Chovancová, DiS.,
Ing. Zbyšek Lukáš, a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Roman Krajíček, Mgr.
Petra Tichá, Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Pavel Pecha.
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9

Veřejná zakázka "Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a
výcvikové středisko Zlín – dodávka a montáž IT techniky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R12/19

bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky "Zdravotnická záchranná služba ZK –
vzdělávací a výcvikové středisko Zlín - dodávka a montáž interiéru", dle přílohy č.
0366-19-P01;
schvaluje
1. zrušení Části 2 - Dodávka IT techniky (PC a elektro vybavení) veřejné zakázky
"Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín dodávka a montáž interiéru", dle přílohy č. 0366-19-P02;
2. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zdravotnická záchranná služba
ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – dodávka a montáž IT techniky“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0366-19-P03 až č. 0366-19-P10,
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a následným
odesláním výzvy osloveným dodavatelům dle přílohy č. 0366-19-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Petra Tichá, a
náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Michal Uherek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. František
Mikeštík, Ing. Josef Sýkora, Ing. Zdeněk Lorenc, Ing. Eva Dostálková, Ing. Ladislav
Vaculík, a náhradníky: Ing. Hana Zarembová, Libor Maděra, Oldřich Vajsner, Mgr.
Petra Tichá, Mgr. Michal Uherek.

10

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R12/19

schvaluje
záměr prodeje nemovité věci, včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemku p.č. 2760/86, ostatní plocha, o výměře 9.136 m 2, v katastrálním území
Holešov, obec Holešov, odděleného z původních pozemků p.č. 2760/7, ostatní
plocha, p.č. 2760/9, ostatní plocha, p.č. 2760/24, ostatní plocha a p.č. 2760/58,
ostatní plocha, geometrickým plánem č. 2360-53/2019 pro k.ú. a obec Holešov,
potvrzeným příslušným katastrálním pracovištěm katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, dle přílohy č. 0392-19-P04 a č. 0392-19-P05.
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11

SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R12/19

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a společností
POKART spol. s r.o., IČO 25574311, se sídlem Josefa Skupy 1708/12, Poruba, 708
00 Ostrava, dle příloh č. 0393-19-P01 a č. 0393-19-P02 za podmínky vydání
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov.

12

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - zařazení
investičních akcí do SDP, investiční záměry, změna č. 2 plánu tvorby a
použití fondu investic na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R12/19

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, k posílení fondu
investic ve výši 937.858,27 Kč, dle přílohy č. 0369-19-P05;
schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2019-2023, dle přílohy č. 0369-19-P03, a to:
a) akci "ZZS ZK - 29 kusů tabletů pro posádky zdravotnické záchranné služby"
b) akci "ZZS ZK - defibrilátory od roku 2020";
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137:
a) investiční záměr č. 1537/170/04/19 na akci "ZZS ZK - 29 kusů tabletů pro posádky
zdravotnické záchranné služby" o celkových nákladech 2.392.000 Kč, dle přílohy č.
0369-19-P01;
b) investiční záměr č. 1538/170/04/19 na akci "ZZS ZK - defibrilátory od roku 2020"
o celkových nákladech 12.760.000 Kč, dle přílohy č. 0369-19-P02;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, na rok
2019, dle přílohy č. 0369-19-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akcí:
a) "ZZS ZK - 29 kusů tabletů pro posádky zdravotnické záchranné služby";
b) "ZZS ZK - defibrilátory od roku 2020".
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13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R12/19

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 228/13, ostatní plocha, v k. ú. Rokytnice u Vsetína, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1507-12/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.400 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 2875, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vsetín, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
komunikační sítě + DPH, minimálně však 12.800 Kč + DPH;
3. 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. 3830/1, p. č. 3830/12, p. č. 3830/13, p. č. 3873/1, p. č. 3873/5, p. č. 3875/1, vše
ostatní plocha, v k. ú. Vlachovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 1138/1, p. č. 1138/27, p. č. 1138/28, p. č.
1138/29, p. č. 1138/30, p. č. 1138/32, p. č. 1138/33, p. č. 1138/34, vše ostatní plocha,
v k. ú. Podolí u Valašského Meziříčí, rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 274-55/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 44.800 Kč + DPH;
5. 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:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1302/6, p. č.
1302/7, p. č. 1302/17, vše ostatní plocha, v k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
plynárenského zařízení + DPH, minimálně však 1.400 Kč + DPH.

14

Úprava č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 20192023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R12/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Úpravu č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 20192023, dle přílohy č. 0385-19-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2019, dle přílohy č. 0385-19-P02.

15

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v
oblasti sociálních služeb za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R12/19

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti sociálních služeb za rok 2018, dle příloh č. 0355-19-P03 a č. 035519-P03a;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb, dle seznamu v příloze č. 0355-19-P04, za rok 2018, dle příloh č.
0355-19-P03 a č. 0355-19-P03a;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2018 v celkové výši 1.285.320,48 Kč a příděl
zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací ve
výši 1.326.586,58 Kč, dle přílohy č. 0355-19-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb do
rezervního fondu ve výši 1.326.586,58 Kč, dle přílohy č. 0355-19-P02, v termínu do
31.05.2019.
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16

Sociální věci - Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R12/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0077/2019, dle přílohy č. 0356-19-P01.

17

Sociální věci - Seniorská obálka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R12/19

vyslovuje souhlas
s distribucí Seniorské obálky prostřednictvím webu Zlínského kraje.

18

Hodnocení Programu RP19-18 na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R12/19

bere na vědomí
hodnocení Programu RP19-18 na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování dle přílohy č. 0370-19-P01.

19

Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací ZK v oblasti školství za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R12/19

bere na vědomí
hodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2018, dle příloh č. 0372-19-P03 a č. 0372-19-P03a;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle seznamu v příloze č. 0372-19-P04, za rok 2018, dle příloh č. 0372-19P03 a č. 0372-19-P03a;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2018, za předpokladu schválení účetních závěrek za rok 2018,
v celkové výši 9.556.784,78 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do
peněžních fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0372-19-P02;
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ukládá
ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok
2018, přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství do fondů odměn ve výši 821.000 Kč a do
rezervních fondů ve výši 8.735.784,78 Kč, dle přílohy č. 0372-19-P02, nejpozději
však v termínu do 31.05.2019.

20

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R12/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0080/2019 dle přílohy č. 0371-19-P01.

21

Školství - Rozvojové programy MŠMT - smlouvy se soukromými školami

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R12/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace:
a) v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
"Podpora odborného vzdělávání" následujícím soukromým středním školám:
1. MESIT střední škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČO 25318390, ve výši 388.681 Kč dle přílohy č. 0376-19-P02;
2. Academic School, Střední škola, s. r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1279,
760 01 Zlín, IČO 26215829, ve výši 176.673 Kč, dle přílohy č. 0376-19-P03;
3. Střední škola letecká s. r. o., se sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO
26286033, ve výši 106.004 Kč; dle přílohy č. 0376-19-P04;
4. Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o., se sídlem Česká 4787, 760 05
Zlín, IČO 25344587, ve výši 106.004 Kč, dle přílohy č. 0376-19-P05;
5. Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s. r. o., se
sídlem Zádveřice 5, 763 12 Zádveřice - Raková, IČO 25330985, ve výši 35.335 Kč,
dle přílohy č. 0376-19-P06;
b) v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
"Podpora vzdělávání cizinců ve školách" následujícím soukromým základním
školám:
1. Základní škola Sedmikráska, o. p. s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 25853708, ve výši 13.714 Kč, dle přílohy č. 0376-19-P07;
2. Academic School, Mateřská škola a základní škola, s. r. o., se sídlem Studentské
náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 25349520, ve výši 13.714
Kč, dle přílohy č. 0376-19-P08.
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Školství – vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R12/19

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Dětský Domov Kroměříž, IČO 63458691, a
to:
- os. automobil Ford Transit 2Z7 31-44, inventární číslo 422274, pořizovací cena
635.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 2006, a to formou prodeje za cenu
v čase a místě obvyklou;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00851809, dle přílohy č. 0377-19-P02,
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, IČO
00851906, dle přílohy č. 0377-19-P03.

23

Školství - Ocenění žáků Zlínského kraje 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R12/19

schvaluje
seznam žáků Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za mimořádné úspěchy v
mimoškolní činnosti a za mimořádný čin v rámci slavnostního Ocenění žáků
Zlínského kraje 2019, dle přílohy č. 0375-19-P02.

24

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R12/19

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČO
00054771, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise
- Mgr. Petr Gazdík, Josef Zicha, Ing. Bronislav Fuksa, Mgr. Renata Ryšková,
PaedDr. Marie Nguyenová, PhDr. Vlastislav Kožela, PaedDr. Petr Navrátil;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy
ekonomické Zlín, IČO 00566411, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, PhDr. Mojmír
Šemnický, MBA, Mgr. Aleš Kubíček, Ing. Ivana Londová, PhDr. Vlastislav Kožela,
Monika Zapletalová;
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pověřuje
1. Mgr. Lenku Janalíkovou, vedoucí oddělení organizačního a správního Odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje funkcí tajemnice
konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771;
2. Ing. Marcelu Došlovou, pracovnici oddělení organizačního a správního Odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje funkcí tajemnice
konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO
00566411.

25

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R12/19

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Odborného učiliště
a Základní školy Holešov, IČO 47935910, dle přílohy č. 0378-19-P01;
2. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 00843393, dle přílohy č. 0378-19-P03;
3. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Valašské Klobouky, IČO 46311149, dle přílohy č. 0378-19-P05;
4. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia J. A.
Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČO
60371757, dle přílohy č. 0378-19-P07;
5. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Plavecké školy
Uherské Hradiště, IČO 48489573, dle přílohy č. 0378-19-P09;
6. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Rudolfa Firkušného Napajedla, IČO 46311131, dle přílohy č. 0378-19-P11;
7. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Jana
Pivečky a Střední odborné školy Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0378-19P13.

26

Individuální podpora (sekce MLÁDEŽ A SPORT) - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.
D/3456/2018/ŠK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R12/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. D/3456/2018/ŠK o poskytnutí dotace z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) uzavřené s TJ TATRAN HAVŘICE, z.
s., IČO 46956972, se sídlem U Zastávky 362, 688 01 Uherský Brod, kterým dochází
ke změně doby ukončení realizace projektu, dle přílohy č. 0380-19-P02.
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Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R12/19

schvaluje
účast reprezentace Zlínského kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2020.

28

Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, navýšení
závazných ukazatelů ostatních osobních nákladů na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R12/19

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0078/2019, dle přílohy č. 0382-19-P01;
2. navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889,
dle přílohy č. 0382-19-P06;
3. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury a památkové péče na rok 2019, dle přílohy č. 038219-P07;
bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, ve výši
270.000 Kč , dle přílohy č. 0382-19-P02;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639, ve výši 17.000 Kč, dle
přílohy č. 0382-19-P04.

29

Kultura - smluvní vztah příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R12/19

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu kopírovacího stroje včetně servisní a materiálové
smlouvy mezi společností Hrbáček Servis s. r. o., IČO 27758303, se sídlem Lípa
269, 763 11 Lípa a příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČO
00098574, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0383-19-P01.
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Školství - jmenování ředitelů p. o. a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R12/19

jmenuje
s účinností od 01.06.2019:
1. paní *** na pracovní místo ředitelky Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné
školy Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0374-19-P01;
s účinnosti od 01.08.2019:
1. paní *** na pracovní místo ředitelky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843393, dle přílohy č. 0374-19-P02;
2. pana *** na pracovní místo ředitele Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČO 60371757, dle přílohy č. 037419-P03;
3. pana *** na pracovní místo ředitele Odborného učiliště a Základní školy Holešov,
IČO 47935910, dle přílohy č. 0374-19-P04;
4. pana *** na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Valašské Klobouky,
IČO 46311149, dle přílohy č. 0374-19-P05;
5. pana *** na pracovní místo ředitele Plavecké školy Uherské Hradiště, IČO
48489573, dle přílohy č. 0374-19-P06;
s účinností od 25.08.2019:
1. paní *** na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného
Napajedla, IČO 46311131, dle přílohy č. 0374-19-P07;
stanovuje
a) s účinností od 01.04.2019 plat:
zástupkyni statutárního orgánu Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy
Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0374-19-P08;
b) s účinností od 01.06.2019 plat:
1. ředitelce Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín, IČO
46276327, dle přílohy č. 0374-19-P09;
2. ředitelce Dětského domova a Základní školy Vizovice, IČO 61716405, dle přílohy
č. 0374-19-P10;
3. řediteli Dětského domova a Základní školy Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č.
0374-19-P11;
c) s účinností od 01.08.2019 plat:
1. ředitelce Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843393, dle přílohy č. 037419-P12;
2. řediteli Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod, IČO 60371757, dle přílohy č. 0374-19-P13;
3. řediteli Odborného učiliště a Základní školy Holešov, IČO 47935910, dle přílohy
č. 0374-19-P14;
4. řediteli Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČO 46311149, dle přílohy
č. 0374-19-P15;
5. řediteli Plavecké školy Uherské Hradiště, IČO 48489573, dle přílohy č. 0374-19P16;
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d) s účinností od 25.08.2019 plat:
ředitelce Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla, IČO 46311131,
dle přílohy č. 0374-19-P17.

31

Kultura - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R12/19

stanovuje
s účinností od 01.06.2019 plat řediteli Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.
o., IČO 00094889, dle přílohy č. 0381-19-P01.

32

IT - Odstoupení od kupní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R12/19

schvaluje
odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 21.03.2019 s dodavatelem C SYSTEM
CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČO 27675645, z důvodu
podstatného porušení smluvní povinnosti prodávajícím, dle přílohy č. 0388-19-P01.

33

Střední průmyslová škola Otrokovice - dodatek č. 11 k nájemní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R12/19

schvaluje
uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. O/0793/2008/KŘ uzavřené mezi
Zlínským krajem a Střední průmyslovou školou Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 0390-19-P01.

34

Zajištění prostor pro výstavu a uzavření smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R12/19

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským
krajem a PO ZK Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040,
dle přílohy č. 0391-19-P01.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R12/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) XXI. ročníkem Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkov dukát
pořádaným spolkem JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z. s., se sídlem Chodská 2829/19I,
Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 22830260;
2) oslavami 570 let první písemné zmínky o obci Nevšová pořádanými Osadním
výborem Nevšová a městem Slavičín, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín,
IČO 00284459;
3) výstavou s názvem "Zikmund 100" pořádanou příspěvkovou organizací Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00089982;
4) cyklem koncertů hudebního projektu MUSICA CORDIS/HUDBOU K SRDCI
realizovaným Evropským Forem Vinné kultury, se sídlem Kamenná 8, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, IČO 42200083;
5) oslavou 20. výročí požehnání kaple sv. Zdislavy pořádanou obcí Kelníky, se
sídlem č.p. 1, 763 07 Velký Ořechov, IČO 00568589;
6) XIII. Mezinárodním festivalem cimbálu - Cimbalfest pořádaným Cimbálovou
asociací České republiky, z. s., se sídlem Růžová 153, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 64123367;
7) filmem s pracovním názvem "Baťa" připravovaným společností MOVIE s. r. o., se
sídlem Štěpařská 1196/18, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, IČO 25797948;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) akcí "Otevírání pramenů v Lázních Kostelec 2019" pořádanou firmou ZLÍNSAT,
spol. s r. o., se sídlem Lázně 493, Kostelec, 763 14 Zlín, IČO 49972375;
2) projektem "Nový start s Veronikou" realizovaným Nadačním fondem Veroniky
Kašákové, se sídlem Radniční 3401, 434 01 Most, IČO 05110254;
c) záštitu Jana Pijáčka, člena Rady Zlínského kraje, nad soutěží v brokové střelbě
"O pohár starosty" pořádanou Mysliveckým sdružením Dřínek Vlčnov, z. s., se
sídlem č.p. 237, 687 61 Vlčnov, IČO 62832816;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0081/2019 dle přílohy č. 0367-19-P04.

37

Zahraniční pracovní cesta - Singapur

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R12/19

schvaluje
zahraniční pracovní cestu níže uvedeným účastníkům do Singapuru ve dnech 21. 27. června 2019, a to služebním vozem a letecky včetně poskytnutí cestovních
náhrad:
- Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje,
- Milan Štábl, ředitel krajského úřadu,
- Martina Hovořáková, odbor Kancelář hejtmana.
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Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R12/19

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1463/100/07/18 na akci "Domov pro seniory Napajedla p. o. - protipožární
opatření" dle přílohy č. 0363-19-P01;
b) č. 1536/100/04/19 na akci "Domov pro seniory Napajedla p. o. - rekonstrukce
výtahu" dle přílohy č. 0363-19-P02;
c) č. 1539/100/04/19 na akci "Domov pro seniory Lukov p. o. - protipožární opatření
- I. etapa" dle přílohy č. 0363-19-P03;
2. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Napajedla se sídlem Husova 1165,
7763 61 Napajedla, IČO 70850976:
a) ve výši 2.199.000 Kč na přípravu a realizaci akce "Domov pro seniory Napajedla
p. o. - protipožární opatření", dle přílohy č. 0363-19-P04;
b) ve výší 1.621.000 Kč na přípravu a realizaci akce "Domov pro seniory Napajedla
p. o. - rekonstrukce výtahu", dle přílohy č. 0363-19-P05;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Napajedla, IČO 70850976, na rok 2019, dle přílohy č. 0363-19-P06;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0083/2019, dle přílohy č. 0363-19-P07;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0085/2019 dle přílohy č. 0363-19-P08;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Napajedla se sídlem Husova 1165,
7763 61 Napajedla, IČO 70850976, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akcí:
a) "Domov pro seniory Napajedla p. o. - protipožární opatření";
b) "Domov pro seniory Napajedla p. o. - rekonstrukce výtahu";
2. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce:
a) "Domov pro seniory Lukov p. o. - protipožární opatření - I. etapa".
b) "Budova 21 - obnova jídelny a kavárny";
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizace investiční akce "Budova 21 - obnova jídelny a
kavárny".
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Veřejná zakázka - "Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou
linkovou dopravou na desetileté období od roku 2021"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R12/19

schvaluje
zveřejnění předběžných informací v Úředním věstníku Evropské unie k veřejné
zakázce na služby s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje
veřejnou linkovou dopravou na desetileté období od roku 2021".

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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