R21/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 02.09.2019
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R21/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0719-19-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0463/R15/19 - bod 2 ve znění: „ředitelce příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, požádat Radu Zlínského kraje
znovu o souhlas s uzavřením smlouvy s VZP ČR v případě, že před jejím uzavřením
dojde ke změně Metodiky Pilotního programu VZP ČR pro nasmlouvání, vykazování,
úhradu a kontrolu výkonů odbornosti 902 v pobytových zařízeních sociálních služeb,
uvedené v příloze č. 0481-19-P02, která by znamenala dopad do hospodaření
organizace.“ - na termín plnění 04.11.2019.
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Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R21/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
a) ve výši 50.000 Kč, současně však maximálně 18 % celkových způsobilých výdajů,
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., se sídlem Dlážděná
1004/6, 110 00 Prah 1 - Nové Město, IČO 60126361, na pořádání Celostátního
odborného semináře Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0698-19-P02;
b) ve výši 50.000 Kč, současně však maximálně 24 % celkových způsobilých výdajů,
spolku Vrchařská koruna Valašska, z. s., se sídlem Dolní Jasenka 750, 755 01
Vsetín, IČO 03543340, na pořádaní slavnostního galavečera Vrchařské koruny
Valašska 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0698-19-P04.
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Školství, kultura, zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R21/19

schvaluje
1. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2019 schváleného
Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0485/Z16/18 dne 17.12.2018
příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Obchodní akademie Uherský Brod,
IČO 14450437, o 1.200.000 Kč na celkovou výši 1.200.000 Kč;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1578/150/08/19 na akci "SPŠ a OA Uherský Brod - zázemí pro hřiště", dle
přílohy č. 0702-19-P01;
b) č. 1579/150/08/19 na akci "ZŠ Zlín, Mostní - rekonstrukce hřiště", dle přílohy č.
0702-19-P02;
3. změny struktur nákladů investičních záměrů, za podmínky schválení
rozpočtového opatření č. ZZK/0013/2019 na jednání zastupitelstva Zlínského kraje
dne 09.09.2019:
a) č. 1405/150/02/18 - 05/08/19/S na akci "ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí
- sportovní hala", dle přílohy č. 0702-19-P03;
b) č. 1494/090/01/19 - 01/08/19/S na akci "Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu
hvězdárny Vsetín", dle přílohy č. 0702-19-P04;
c) č. 1497/170/02/19 - 01/08/19/S na akci " Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14- TRN", dle přílohy č. 0702-19-P05;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle
přílohy č. 0702-19-P06;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, ul. Mostní 2397,
761 67 Zlín, IČO 61716391, dle přílohy č. 0702-19-P07;
c) změnu č. 8 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0702-19-P08;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
1.800.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, na
realizaci akce "SPŠ a OA Uherský Brod – zázemí pro hřiště", dle přílohy č. 0702-19P09;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 8.706.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 909.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Zlín, Mostní, ul. Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČO 61716391,
na realizaci akce "ZŠ Zlín, Mostní – rekonstrukce hřiště", dle přílohy č. 0702-19-P10;
7. snížení poskytnutí investičního příspěvku o 3.128.000 Kč, na 1.000.000 Kč, z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574,
na realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín", dle
přílohy č. 0702-19-P11;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0154/2019, dle přílohy č. 0702-19-P12;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0151/2019, dle přílohy č. 0702-19-P13;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "ZŠ Zlín,
Mostní - rekonstrukce hřiště" příspěvkovou organizaci Základní škola Zlín, Mostní,
ul. Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČO 61716391.
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Veřejné zakázky - Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R21/19

bere na vědomí
1. protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku,
Fryšták – projektová dokumentace", dle přílohy č. 0703-19-P01;
2. protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "SSL OZP p. o. – Chráněné bydlení Pod
Vodojemem Zlín – projektová dokumentace", dle přílohy č. 0703-19-P02;
schvaluje
1. pro veřejnou zakázku s názvem "SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku,
Fryšták – projektová dokumentace":
a) výběr dodavatele MENHIR projekt, s. r. o., se sídlem Brno - Štýřice, Horní 729/32,
PSČ 63900, IČO 63470250;
b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem MENHIR projekt, s. r. o., se sídlem Brno
- Štýřice, Horní 729/32, PSČ 63900, IČO 63470250, dle přílohy č. 0703-19-P03;
2. pro veřejnou zakázku s názvem "SSL OZP p. o. – Chráněné bydlení Pod
Vodojemem Zlín – projektová dokumentace":
a) výběr dodavatele JaP architects s. r. o., se sídlem Zlín, Obeciny 4377, PSČ 760
01, IČO 26283107;
b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem JaP architects s. r. o., se sídlem Zlín,
Obeciny 4377, PSČ 760 01, IČO 26283107, dle přílohy č. 0703-19-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0155/2019 dle přílohy č. 0703-19-P05.
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Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě se společností S-Invest CZ s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R21/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 16.05.2019, uzavřené mezi
Zlínským krajem jako příkazcem a společností S-Invest CZ s. r. o., IČO 25526171,
se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, jako příkazníkem, dle přílohy č. 069719-P01.
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Správa majetku - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R21/19

souhlasí
s uzavřením:
1) dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi pronajímatelem
statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, a nájemcem
Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO
00545121, dle přílohy č. 0701-19-P02,
2) s výpovědí smlouvy o pronájmu části pozemku za účelem instalace reklamního
poutače ve znění jejího dodatku č. 1, uzavřené s původním vlastníkem pozemku,
společností Arbia, spol. s r. o., IČO 47915765, se sídlem Masarykova 1013, 763 02
Zlín (nový vlastník Zlínský kraj) a nájemcem Contur media s. r. o., IČO 29241171,
se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, k pozemku p. č. 2081/30 v k. ú.
Malenovice u Zlína, dle přílohy č. 0701-19-P06.
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Smlouva o zřízení Depozitního účtu mezi Zlínským krajem a Oberbank AG,
Smlouva o využívání služby ČSOB CEB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R21/19

bere na vědomí
nabídku společnosti Oberbank AG, pobočka Česká republika se sídlem nám.
Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080222, dle přílohy
0714-19-P01;
schvaluje
1. uzavření Smlouvy o zřízení a vedení depozitního účtu ve výši minim. 200 mil. Kč
mezi Zlínským krajem IČO 70891320 Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a Oberbank AG,
pobočka Česká republika se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České
Budějovice, IČO 26080222, DIČ CZ26080222, dle přílohy č. 0714-19-P02 až č.
0714-19-P06;
2. uzavření Smlouvy o využívání služby ČSOB CEB mezi Československou
obchodní bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350,
a Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, dle příloh 0714-19P02 až č. 0714-19-P13.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R21/19

schvaluje
1. 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:
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- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 1205, p. č. 1206/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Hrachovec, 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;
2. 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 pozemku p. č. 621/4, ostatní
plocha, v k. ú. Babice u Kelče, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek 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;
3. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Karolinka, se sídlem
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO 00303909, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování stavby chodníku na pozemcích p. č. 4438/5, p. č. 4438/6, p.
č. 4438/7, p. č. 4438/9, p. č. 4438/10, p. č. 4438/11, p. č. 4438/12, p. č. 4438/13, p.
č. 4439/23, p. č. 4439/24, p. č. 4439/25, p. č. 4439/26, p. č. 4439/29, p. č. 4439/30,
p. č. 4439/31, p. č. 4439/34, p. č. 4439/36, p. č. 4439/37, p. č. 4439/38, p. č. 4439/39,
p. č. 4439/40, p. č. 4439/41, p. č. 4439/42, p. č. 4439/43, p. č. 4439/44, p. č. 4439/45,
p. č. 4439/46, p. č. 4439/47, p. č. 4439/48, p. č. 4439/49, p. č. 4439/55, p. č. 4439/56,
p. č. 4439/57, vše ostatní plocha, v k. ú. Karolinka, v rozsahu trvalého záboru celých
pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou stavby chodníku,
na dobu existence stavby;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 338/1, p. č. 1095, p. č.
1767, vše ostatní plocha, v k. ú. Velehrad, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 752-116/2019, a v pozemku p. č. 1199/1, ostatní plocha, v
k. ú. Salaš u Velehradu, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 544-116/2019
- 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 258.874 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 1 ks pojistkové skříně, vše na pozemku p. č. 1339/2, ostatní plocha, v k.
ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2354193a/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.100 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks přípojkové skříně, vše na pozemku p. č. 3418/1, ostatní plocha, v k.
ú. Valašské Klobouky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 2217-253d/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně přípojkové
skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.800 Kč + DPH;
7. 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 pozemku p. č. 1792/3, ostatní plocha, v k. ú. Prasklice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 204-52/2019,
- 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 1.400 Kč + DPH;
8. 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. 3202/1, p. č. 3257/1, p. č. 3202/8, vše ostatní plocha, v k. ú.
Osvětimany, včetně 1 ks přípojkové skříně na pozemku p. č. 3202/1, v k. ú.
Osvětimany, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 94020444/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.900 Kč + DPH;
9. 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. 3097/3, p. č. 3097/5, p. č. 3097/6, p. č. 3549/1, vše ostatní
plocha, v k. ú. Kroměříž včetně 1 ks rozpojovací skříně na pozemku p. č. 3097/6,
ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 7297-69b/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 17.100 Kč + DPH.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R21/19

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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1. pozemku
- p. č. 19/6, zahrada, o výměře 293 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 19/1 geometrickým plánem č. 2475571/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová;
2. pozemků
- p. č. 1133/45, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 1133/47, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 1133/49, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 1133/53, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 1133/59, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 1133/42, ostatní plocha, o výměře 733 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1012 pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří;
3. části pozemku
- dílu "a" o výměře 76 m 2 z pozemku p. č. 5298/1,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 897-11/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná nad Vláří;
4. pozemku
- p. č. 1324/28, ostatní plocha, o výměře 340 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 1324/28 a p. č. 1955 geometrickým plánem
č. 333-102/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice;
5. pozemků
- p. č. 6469/14, ostatní plocha, o výměře 162 m 2,
- p. č. 6469/15, ostatní plocha, o výměře 501 m 2,
- p. č. 7193/17, ostatní plocha, o výměře 287 m 2,
- p. č. 7193/19, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- p. č. 7193/23, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
6. pozemků
- p. č. 1725/937, ostatní plocha, o výměře 151 m 2,
- p. č. 1725/938, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 1725/939, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1725/131 geometrickým plánem č. 5745152/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod;

7. pozemku
- p. č. 4452/5, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2830 pro obec a k. ú. Valašské
Klobouky;
8. pozemků
- p. č. 372/2, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 372/4, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec a k. ú. Mysločovice;
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B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 15528/43, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 15528/31 geometrickým plánem č. 18607/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí;
2. pozemků
- p. č. 3557/42, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3557/39 a
- p. č. 3556/7, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3556/1,
oba pozemky odděleny geometrickým plánem č. 1684-58/2019, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Halenkovice.

10

Vyhodnocení Plánu rozvoje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R21/19

bere na vědomí
Vyhodnocení Plánu rozvoje Zlínského kraje za rok 2018, dle přílohy č. 0718-19-P01.

11

RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R21/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury obcím
v členění dle přílohy č. 0693-19-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v přílohách č. 0693-19-P03 a č. 0693-19P04 a v souladu s přílohou č. 0693-19-P01.

12

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III., vyhlášení
Programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R21/19

schvaluje
vyhlášení Programu: "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
III.", formulář Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0712-19-P02 až č. 0712-19P05 a vzor Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 0712-19-P06.
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13

Jmenování člena správní rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy,
o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R21/19

jmenuje
Jiřího Dědka, ***Na Výsluní 2258, datum narození 21.03.*** členem správní rady
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, s účinností od
01.10.2019.

14

Sociální služby - zřízení poskytování nové sociální služby chráněné bydlení v
Boršicích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R21/19

schvaluje
zřízení poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení v Boršicích, s
kapacitou 6 lůžek, začleněné do Domova pro osoby se zdravotním postižením
Medlovice, organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, a to s účinností od 01.11.2019;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí pro účel poskytování sociální služby
chráněné bydlení mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, a pronajímatelem obcí Boršice, IČO 00290823, uvedené v příloze č.
0695-19-P03.

15

Sociální služby - projekt do programu Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R21/19

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 2 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky k
předkládání žádostí o dotaci do programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb 2016-2020, dle přílohy č. 0694-19-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "DS Napajedla,
p. o. - rekonstrukce výtahu" v souladu se schváleným investičním záměrem č.
1536/100/04/19 do konečné podoby žádosti o podporu včetně všech povinných
příloh v termínu do 11.09.2019;
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2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o dotaci do
programu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky s názvem Rozvoj a
obnova materiálně technické základny sociálních služeb na projekt "DS Napajedla,
p. o. - rekonstrukce výtahu" v termínu do 11.09.2019;
3. vedoucímu Odboru investic zpracovat dodatek investičního záměru č.
1536/100/04/19 na akci "DS Napajedla, p. o. - rekonstrukce výtahu" řešící změnu
investorství, kdy investorem akce bude Zlínský kraj, a to do 30 dnů od schválení
žádosti o podporu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

16

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - Domov pro seniory Nezdenice Závěrečné vyhodnocení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R21/19

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DS
Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem", dle
přílohy č. 0696-19-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0150/2019, dle přílohy č. 0696-19-P02.

17

Projekt Hrad Malenovice - bilaterální setkání - Rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R21/19

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1/01/2019 k projektu
"Malenovice Castle - bilateral meeting", identifikační číslo 1/01/2019, vydaného dne
30.07.2019 Ministerstvem kultury ČR ve znění přílohy č. 0710-19-P01.

18

Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji III" - souhlas s rozhodnutím o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R21/19

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_19_009_29
vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu
potravinové a materiální pomoci na projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji III",
registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000029, ve znění přílohy č. 0705-19P01.
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19

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R21/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0153/2019, dle přílohy č. 0706-19-P01.

20

Školství - fondy investic, investiční příspěvek, převod z rezervního fondu,
rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R21/19

souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení fondu investic příspěvkových organizací:
a) Základní umělecká škola Valašské Klobouky, IČO 46311149, ve výši 450.000 Kč,
dle přílohy č. 0707-19-P02;
b) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO
00559504, ve výši 202.000 Kč, dle přílohy č. 0707-19-P04;
schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2019:
a) změnu č. 1 příspěvkové Základní umělecká škola Valašské Klobouky, IČO
46311149, dle přílohy č. 0707-19-P03;
b) změnu č. 4 příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, IČO 00559504, dle přílohy č. 0707-19-P05;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731,
dle přílohy č. 0707-19-P06;
2. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
100.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Valašské
Klobouky, se sídlem Smetanova 116,766 01 Valašské Klobouky, IČO 46311149, na
nákup koncertního křídla, dle přílohy č. 0707-19-P01;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0152/2019, dle přílohy č. 0707-19-P07.

21

Školství - vyhlášení konkursního řízení DD Bojkovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R21/19

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitelky Dětského domova Bojkovice, IČO 60371803,
paní *** s účinností od 01.09.2019 dle přílohy č. 0709-19-P01;
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schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského
domova Bojkovice, IČO 60371803, dle přílohy č. 0709-19-P02.

22

Školství - platové výměry ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R21/19

stanovuje
a) s účinností od 01.08.2019 plat:
zástupci statutárního orgánu Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné
školy ekonomické Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č. 0708-19-P01;
b) s účinností od 01.10.2019 plat:
1. řediteli Gymnázia Kroměříž, IČO 70843309, dle přílohy č. 0708-19-P02;
2. řediteli Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín, IČO 70238898,
dle přílohy č. 0708-19-P03;
3. ředitelce Základní umělecké školy Uherský Brod, IČO 46254552, dle přílohy č.
0708-19-P04.

23

Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R21/19

předává
movitý majetek k hospodaření subjektu 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č.
0717-19-P01;
schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČO 25511165, dle přílohy č. 0717-19-P02;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje ve
správě Krajského úřadu Zlínského kraje, uvedeného v příloze č. 0717-19-P03.
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24

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R21/19

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dnech konání domácích ligových hokejových utkání klubu Berani Zlín v hokejové
sezoně 2019/2020 v době od 16:00 hodin do 21:00 hodin;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele v termínu do 13.09.2019 organizačně
zabezpečit umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště
Zlínského kraje, budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu
Berani Zlín v hokejové sezoně 2019/2020.

25

Záštity, dar a uzavření dohody s Ministerstvem zemědělství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R21/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 11. ročníkem Karlovského gastrofestivalu pořádaným společností HP TRONIC, s.
r. o., se sídlem Prštné - Kútiky 637, 760 01 Zlín, IČO 60323418;
2) účinkováním Pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad v Římě
připravovaným Stojanovým gymnáziem, Velehrad, se sídlem Nádvoří 1, 687 06
Velehrad, IČO 70940444;
3) Ekosoutěží 2019/2020 pořádanou společností Sběrné suroviny UH s.r.o., se
sídlem Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 25599895;
d) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) Sedláčkovým memoriálem (Středoškolským atletickým pohárem) pořádaným
Gymnáziem Kroměříž, se sídlem Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž,
IČO 70843309;
2) XIX. ročníkem Krajské konference o EVVO pořádané spolkem LÍSKA, z. s., se
sídlem Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín, IČO 28558863;
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč paní Ivona Krčmářové, bytem
Dobrotice ***, 769 01 Holešov, nar.***1970;
2) uzavření Dohody mezi Zlínským krajem a ČR - Ministerstvem zemědělství, IČO
00020478, ve věci podpory akce Den Zlínského kraje v roce 2019 dle přílohy č.
0704-19-P04.
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26

Zahraniční pracovní cesta do Vietnamu - říjen 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R21/19

schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Vietnamu ve dnech 1. - 7. října 2019, a to služebním
vozem a letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad těmto účastníkům:
Josef Zicha, náměstek hejtmana ZK;
Mgr. Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje.

27

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R21/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 smlouvy č. O/0351/2011/INV ze
dne 20.12.2011 uzavřené mezi Zlínský krajem a společností POKART spol. s r. o.,
se sídlem Josefa Skupy 1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 25574311, dle
přílohy č. 0721-19-P01, 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, za podmínky, že investor (společnost POKART spol. s r. o.) doloží
požadavek Českomoravské záruční a rozvojové banky na zrušení předkupního
práva v termínu do pondělí 09.09.2019 do 8:00 hodin.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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