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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 03.06.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R12/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0587-13-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0663/R18/12 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru strategického rozvoje kraje zajistit posouzení vlivů koncepce na životní prostředí SEA k Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016 v termínu do
31.05.2013.“ - na termín plnění 21.10.2013;
2. usnesení č. 0055/R02/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné zakázky „Geodetické
práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v termínu do 01.06.2013.“ - na termín plnění 01.07.2013;
3. usnesení č. 0444/R11/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
řízení dotačních programů podat žádost o dotaci na integrovaný projekt "Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje - výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel" v rámci
výzvy č. 41/2013 z Regionálního operačního programu Střední Morava v termínu do
31.05.2013.“ - na termín plnění 17.06.2013.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R12/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) finálovým turnajem Mistrovství České republiky Žákovské ligy starších žaček v házené
pořádaným Handball clubem Zlín, IČ 49157582, v roce 2013 v Otrokovicích;
2) setkáním odborníků u kulatého stolu na téma Lidské zdroje v regionu pořádaným
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521 (fakulta logistiky a krizového řízení) ve Zlíně
v roce 2013;
3) 8. ročníkem - Velké ceny Zlína "Na loveckém kole" pořádaným Českomoravskou
mysliveckou jednotou, o. s, okresní myslivecký spolek Zlín, IČ 67777929, ve Zlíně v roce
2013;
4)
Benefičním
koncertem
pro
"HANDICAP(?)"Zlín
pořádaným
sdružením
"HANDICAP(?)"Zlín, IČ 46277633 ve Zlíně v roce 2013;
5) účastí mládežnických družstev HC Zubří na "Světových hrách mládeže 2013" pořádanou
Handball clubem Zubří, IČ 46531378, v Rakousku v roce 2013;
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6) konáním Portášských slavností 2013 pořádanými sdružením Valašský sbor portášský, IČ
26656361, ve Valašské Bystřici;
7) 5. ročníkem mezinárodní konference anglistů a amerikanistů From Theory to Practice
pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521 (fakulta humanitních studií) ve
Zlíně v roce 2013;
8) 2. ročníkem mezinárodní konference "Bezpečnostní a krizový management na regionální
úrovni" pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521 (fakulta logistiky a
krizového řízení) v Uherském Hradišti v roce 2013;
9) akcí "15 výročí fungování Fondu ohrožených dětí v Kroměříži" pořádanou Fondem
ohrožených dětí, o. s., IČ 00499277 (pracoviště KLOKÁNEK Kroměříž);
10) slavnostním večerem „Po stopách věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje“ pořádaným
městem Otrokovice, IČ 00284301, v roce 2013;
11) pohybovým programem „Holešovské děti v pohybu“ pořádaným sdružením Olympia, o.
s., IČ 26627698, v roce 2013 v Holešově;
12) sportovní střeleckou soutěží ve střelbě na asfaltové terče pořádanou Mysliveckou
společností NIVA Bojkovice, IČ 65325982, na myslivecké střelnici v Bojkovicích v roce 2013;
13) mezinárodním setkání výtvarníků, hudebníků, lidových řemesel a národopisných
souborů „Valašské kumštování“ pořádaným sdružením Valašské kumštování, IČ 22737421;
14) akcí „Myslivecké odpoledne“ pořádanou Mysliveckým sdružením Němetice-Doubrava,
IČ 60042150, v roce 2013;
15) 20. ročníkem mezinárodního cyklistického závodu – Bikemaraton Drásal 2012
pořádaným sdružením Drásal Team Holešov, IČ 47935251, v roce 2013;
16) mezinárodním festivalem „Masters of Rock“ pořádaným společností Pragokoncert
Bohemia, a. s., IČ 25318136; v roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 15.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, o. s, okresnímu mysliveckému
spolku Zlín, IČ 67777929, na pořádání 8. ročníku - Velké ceny Zlína "Na loveckém kole" ve
Zlíně v roce 2013;
2) ve výši 20.000 Kč sdružení "HANDICAP(?)"Zlín, IČ 46277633, na pořádání Benefičního
koncertu pro "HANDICAP(?)"Zlín ve Zlíně v roce 2013;
3) ve výši 20.000 Kč sdružení Valašský sbor portášský, IČ 26656361, na pořádání
Portášských slavností 2013 ve Valašské Bystřici;
4) ve výši 50.000 Kč sdružení "VSACAN"-Vsetín, IČ 66184207, na pořádání oslav 70. výročí
Souboru valašských písní a tanců VSACAN v roce 2013 s termínem vyúčtování do
16.12.2013;
5) ve výši 10.000 Kč Slováckému aeroklubu Kunovice, o. s., IČ 00557587, na pořádání
slavnosti "Odlétáme na prázdniny 2013";
6) ve výši 10.000 Kč Domu kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114, na realizaci projektu
"Festival Vsetín a Vrgorac /Lidé-Film-Hudba Chorvatska ve Vsetíně v roce 2013;
7) ve výši 15.000 Kč sdružení Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., IČ 27043801, na pořádání
XVIII. ročníku - Horkovzdušné balóny na Valašsku v roce 2013;
8) ve výši 10.000 Kč Mysliveckému sdružení Němetice - Doubrava, IČ 60042150, na
pořádání akce "Myslivecké odpoledne" v roce 2013;
9) ve výši 15.000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Vsetín, IČ 48773883, na oceňování dárců krve
v roce 2013 s termínem vyúčtování do 16.12.2013;
10) ve výši 5.000 Kč Mysliveckému sdružení Včelín Zlín-Louky, IČ 48472557, na pořádání
akce „Dětský den v Loukách“ v roce 2013;
11) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Olympia, IČ 26627698, na pořádání
pohybového programu „Holešovské děti v pohybu“ v roce 2013;
12) ve výši 25.000 Kč Myslivecké společnosti NIVA Bojkovice, IČ 65325982, na pořádání
sportovní střelecké soutěže ve střelbě na asfaltové terče na myslivecké střelnici v
Bojkovicích v roce 2013;
13) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Valašské kumštování, IČ 22737421, na
pořádání mezinárodního setkání výtvarníků, hudebníků, lidových řemesel a národopisných
souborů „Valašské kumštování“ v roce 2013;
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b) poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč manželům Mileně a Martinu Vykopalovi,
bytem Hvozdná 219, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, na sportovní rozvoj jejich dcery
Terezy Vykopalové, mistryně ČR mladšího žactva v krasobruslení v roce 2013;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 20.000 Kč Handball clubu Zlín, IČ 49157582, na pořádání finálového turnaje
Mistrovství České republiky Žákovské ligy starších žaček v házené v roce 2013 v
Otrokovicích;
2) ve výši 50.000 Kč Handball clubu Zubří, IČ 46531378, na účast mládežnických družstev
HC Zubří na "Světových hrách mládeže 2013" v Rakousku v roce 2013;
3) ve výši 20.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, na pořádání 5. ročníku
mezinárodní konference anglistů a amerikanistů From Theory to Practice ve Zlíně v roce
2013.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R12/13

schvaluje
1. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ
70994234, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A,
vložce 48384, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování optického kabelu A-DF(ZN)2Y 3X4 E9/125, metalického kabelu
TCEPKPFLE 3XN0,6 a rezervy, uložených v kabelové trase bližší ose koleje železniční
dráhy - trati Kojetín – Valašské Meziříčí a metalického kabelu DK47 DCKQYPBVU
3XV1,2+14DM0,9, uloženého v kabelové trase vzdálenější ose koleje železniční dráhy trati Kojetín – Valašské Meziříčí na pozemkových parcelách p. č. 957/6, p. č. 1046/1 a p. č.
1046/10 v k. ú. Všetuly, v právu vstupu, chůze, průchodu, vjezdu, jízdy a průjezdu i s
potřebnou mechanizací na tyto pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami,
kontrolami, rekonstrukcemi, změnami, odstraňováním a likvidací těchto zařízení, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 1351-101/2012 ze dne 17.08.2012,
na dobu existence zařízení, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
2. zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., se
sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zapsané v
obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl B, vložka 2322, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemkových parcelách p. č. 2760/1, p. č. 2760/6, p. č. 2760/48, p. č. 2760/59, p. č.
2760/90, p. č. 2760/91, p. č. 2760/94, p. č. 2760/111, p. č. 3704/8, p. č. 4005 v k. ú.
Holešov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1803-34/2013 ze dne 19.03.2013,
na dobu existence stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 50 866,-Kč +DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí společnost Telefónica Czech
Republic, a. s.
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Školství - investiční záměry - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R12/13

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 22.04.2013, č. 0363/R09/13, část schvaluje, bod 2,
písm. a)-c), kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec na akce:
a) "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy
budovy č. p. 603", dle přílohy č. 0416-13-P04,
b) "Střední odborné učiliště Uherský Brod - modernizací k efektivitě", dle přílohy č. 0416-13P05,
c) "Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - revitalizace a zvýšení
atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku strojírenského
zaměření včetně celoživotního vzdělávání ve Slavičíně", dle přílohy č. 0416-13-P06;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.05.2013, č. 0442/R11/13, část bere na vědomí
a doporučuje, bod 1, písm. c), kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 7.641.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, na realizaci akce
„Gymnázium Uherské Hradiště – stavební úpravy stravovacího objektu";
schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 944/3/150/353/04/13 na akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – přístavba odborných
učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603" dle přílohy č. 0564-13-P04;
b) č. 950/3/150/354/05/13 na akci "Střední odborné učiliště Uherský Brod – modernizací k
efektivitě" dle přílohy č. 0564-13-P05;
c) č. 953/3/150/357/05/13 na akci "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - revitalizace
centra odborného vzdělávání" dle přílohy č. 0564-13-P06;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace SUPŠ
sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na rok 2013, dle přílohy č. 0564-13-P07;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
J. Pivečky a SOŠ Slavičín, IČ 46276327, na rok 2013, dle přílohy č. 0564-13-P08;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0093/2013 dle přílohy č. 0564-13-P12;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 549.000 Kč s
příspěvkovou organizací SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na realizaci akce
„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy
č. p. 603", dle přílohy č. 0564-13-P09;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 243.000 Kč s
příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, na realizaci
akce „Střední odborné učiliště Uherský Brod – modernizací k efektivitě", dle přílohy č. 056413-P10;
3. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 461.000 Kč s
příspěvkovou organizací Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín, IČ 46276327, na realizaci
akce „Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – revitalizace centra pro odborné vzdělávání".,
dle přílohy č. 0564-13-P11;
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4. snížení poskytnutí investiční dotace o 16.066.000 Kč na 7.641.000 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, na realizaci akce „Gymnázium
Uherské Hradiště – stavební úpravy stravovacího objektu";
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, pro akci „SUPŠ sklářská Valašské
Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603";
2. příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, pro akci
„Střední odborné učiliště Uherský Brod – modernizací k efektivitě";
3. příspěvkovou organizaci Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín, IČ 46276327, pro akci
„Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – revitalizace centra pro odborné vzdělávání".
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R12/13

schvaluje
dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08 – 06/05/13 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální
objekt - Infrastruktura" dle přílohy č. 0570-13-P01.

6

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK Vsetín - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R12/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. – výjezdové stanoviště Vsetín přístavba garáží" dle přílohy č. 0569-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče RAPOS, spol. s r. o., se sídlem Nerudova 325, 769
01 Holešov, IČ 25504487;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem RAPOS, spol. s r. o., se sídlem Nerudova 325, 769
01 Holešov, IČ 25504487, dle přílohy č. 0569-13-P02.

7

Veřejná zakázka "Administrátor veřejných zakázek na dodavatele staveb"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R12/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Administrátor veřejných
zakázek na dodavatele staveb" dle přílohy č. 0565-13-P01.
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Veřejná zakázka "Výkon práv a povinností zadavatele při zadávání zakázek Zlínského
kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R12/13

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky s názvem "Výkon práv a povinností
zadavatele při zadávání zakázek Zlínského kraje" dle přílohy č. 0566-13-P01;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Výkon práv a povinností zadavatele při zadávání
zakázek Zlínského kraje" v souladu s rozhodnutím dle přílohy č. 0566-13-P02.

9

Schválení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Transformace pobytových
sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R12/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad Salašská I. etapa - CHB Staré Město", vydaných poskytovatelem dotace Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 0562-13-P01.

10

„Analýza absorpční kapacity a podmínek specifické výzvy ROP NUTS II Střední
Morava ve vazbě na Integrovaný operační program, oblast podpory 5.1. – Národní
podpora využití potenciálu kulturního dědictví – pro Velehrad“, aktualizace č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R12/13

schvaluje
„Analýzu absorpční kapacity a podmínek specifické výzvy ROP NUTS II Střední Morava ve
vazbě na Integrovaný operační program, oblast podpory 5.1. – Národní podpora využití
potenciálu kulturního dědictví – pro Velehrad“, aktualizaci č. 1 dle příloh č. 0558-13-P02 a č.
0558-13-P03.

11

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R12/13

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Domově pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad dle přílohy č. 0568-13-P01.
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PO - vzdání se pracovního místa, platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R12/13

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa PaedDr. Jana Vymětala, ředitele Střední zdravotnické školy a
Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, IČ 00851663, dle přílohy č. 0561-13-P01;
stanovuje
s účinností od 01.07.2013 plat PhDr. Mojmírovi Šemnickému, řediteli Obchodní akademie
Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0561-13-P02.
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Schválení "Žádosti o čerpání" 3. tranše II. úvěru od EIB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R12/13

schvaluje
"Žádost o čerpání" 3. tranše ve výši 100.000.000 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou VSFR v
měně CZK z úvěru od Evropské investiční banky na Projekt infrastruktury ve Zlínském kraji
II - A dle přílohy č. 0547-13-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R12/13

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN
na pozemku p. č. 1272/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Stupava, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 276-52/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem
třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- umístění přeložek vodovodního potrubí V1 a V2 z materiálu L.T.DN 100 mm, v nové trase
v pozemcích p. č. 6/4, p. č. 6/34, p. č. 157/23, p. č. 157/25, p. č. 186/2, p. č. 189/51, vše
ostatní plocha, v k. ú. Pohořelice u Napajedel, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 583-300/2012,
- přístup oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na zatěžované
pozemky, za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a
demontáže tohoto vodovodního potrubí
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
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3. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
5430/13, p. č. 5430/24, vše ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Jalubí, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 694-304/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti města
Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IĆ 00303909, strpět:
- užívání části 1. NP a 2. NP v objektu č. p. 42, nacházející se na pozemcích p. č. 41/2,
41/8, 41/9 v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném dle přiložené projektové dokumentace,
příloha č. 0544-13-P02, za účelem zajištění veškeré činnosti související se zabezpečením
zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče, zdravotnické dopravní
služby, organizace a zajišťování lékařských pohotovostních služeb,
- právo vstupu a vjezdu do předmětné části objektu č. p. 42 na pozemku p. č. 41/2, 41/8,
41/9 v k. ú. Karolinka, a na celý pozemek p. č. 41/1 k. ú. Karolinka,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 445.000 Kč včetně DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, IČ 49451871, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování vodovodního řadu DN 200 v pozemcích p. č. 250/1, p. č. 250/7, vše
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kotojedy, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 452-11/2013,
- vstup a vjezd na dotčené pozemky v souvislosti s uložením, provozem, opravami a
údržbou vodovodního potrubí,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 14.400 Kč + DPH;
souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, a to
osobnímu automobilu Peugeot Boxer, reg. značka 2Z4 2546, inv. číslo 20300089, poř. cena
400.660 Kč, oprávky ke dni 30.04.2013 - 260.028 Kč, zůstatková cena 140.632 Kč, z
hospodaření Domova pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, do
hospodaření Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, příspěvková organizace, IČ 61716456.
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Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R12/13

schvaluje
záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 6027, ostatní plocha, o výměře 38 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 982-20/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Polešovice;
2. pozemků
- p. č. 6322/1, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
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- p. č. 6322/2, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 449-112/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Ostrožská Lhota.

16

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující:
- pozemek p. č. 3660/3, ostatní plocha, o výměře 66 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1753-56/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Holešov, do vlastnictví PSK EUROPE s. r. o., se sídlem ve Zlíně, Vodní 1972, PSČ 760 01,
IČ 26262436, za cenu 9.282 Kč;
B. dodatek č. 1 k darovací smlouvě ze dne 06.11.2008 uzavřené mezi Zlínským krajem a
městem Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 00604450, dle přílohy č. 0546-13P05;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2013 dle přílohy č. 0546-13-P07.
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Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to
včetně jejich součástí a příslušenství:
bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 1096, ostatní plocha,
- p. č. 1097, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
2. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 6630-93/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 1098/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 255 m2,
- p. č. 1101/2, ostatní plocha, o výměře 698 m2,
- p. č. 1103/2, ostatní plocha, o výměře 1830 m2,
od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;

9/23

R12/13

předává
po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje nemovitosti uvedené v tomto usnesení k hospodaření
příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1353, Vsetín,
PSČ 755 01, IČ 49562827.
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Veřejná zakázka "Zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje
I" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R12/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje I" dle přílohy č. 0548-13P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel Zlínská realitní kancelář s. r. o., se
sídlem Školní 492, 760 01 Zlín, IČ 46979646;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Zlínská realitní kancelář s. r. o., se sídlem Školní 492,
760 01 Zlín, IČ 46979646, dle přílohy č. 0548-13-P03.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R12/13

ukládá
1. Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod, IČ 60371757, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 23.538 Kč, dle Rozhodnutí
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 7/2013, uvedeného v příloze
č. 0545-13-P07;
2. Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ
13643878, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši
1.779,17 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
8/2013, uvedeného v příloze č. 0545-13-P10;
3. Obchodní akademii Kroměříž, Obvodová 3503, 767 11 Kroměříž, IČ 63458730, za
porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 81.282,50 Kč, dle
Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 9/2013,
uvedeného v příloze č. 0545-13-P13;
4. Masarykovu gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Vsetín,
Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, za porušení rozpočtové kázně odvod do
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4.248,45 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně č. 10/2013, uvedeného v příloze č. 0545-13-P04;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0090/2013, dle přílohy č. 0545-13-P14.
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Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - navýšení vyrovnávací platby a dodatek
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení vyrovnávací platby na rok 2013 pro
Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., o částku 1.730.000 Kč a uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby mezi
Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle
přílohy č. 0557-13-P07.

21

2. Aktualizace Územně analytických podkladů 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R12/13

projednala
Aktualizaci Územně analytických podkladů 2013 dle přílohy č. 0556-13-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat a vzít na vědomí 2. Aktualizaci Územně
analytických podkladů 2013 dle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 5
odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dle přílohy č. 0556-13-P01.
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Integrovaná strategická koncepce zdravotnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Integrovanou strategickou koncepci pro řízení
zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0574-13-P02.
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Zdravotnictví - Zvýšení základního kapitálu Vsetínské nemocnice a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A) rozhodnout o peněžitém vkladu v hodnotě 15.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, z 245.800.000 Kč na částku 260.800.000 Kč;
zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání nových akcií, přičemž peněžitý
vklad bude splacen přímým peněžitým vkladem ve výši 15.000.000 Kč;
B) pověřit Radu Zlínského kraje realizací peněžitého vkladu, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, z 245.800.000 Kč na částku 260.800.000 Kč.
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Zdravotnictví - Komplexní onkologické centrum v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. navýšení spoluúčasti Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas s navýšením spoluúčasti Zlínského kraje na
financování realizace projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní
onkologické péče KNTB Zlín II.", podporovaného Integrovaným operačním programem,
oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2a Řízená
modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí
zdravotnických zařízení včetně technického zázemí, ve výši 15 % způsobilých výdajů
projektu, z původní maximální částky 4.765.000 Kč na novou maximální částku 15.883.000
Kč.
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Zdravotnictví - smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1. smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Zlínským
krajem a Jihomoravským krajem dle přílohy č. 0580-13-P01;
2. smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Zlínským
krajem a Olomouckým krajem dle přílohy č. 0580-13-P02;
3. smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Zlínským
krajem a Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 0580-13-P03.
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Zdravotnictví - prominutí pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R12/13

schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 10.000 Kč za obchodní společností Uherskohradišťská
nemocnice, a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, za
podmínek stanovených v příloze č. 0579-13-P01.
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Kontaktní centrum pro východní trhy - navýšení dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit navýšení účelové neinvestiční dotace Regionální hospodářské komoře Zlínského
kraje, IČ 29319676, o 500.000 Kč na celkovou výši 750.000 Kč na provoz Kontaktního
centra pro východní trhy – výkonná jednotka pro teritorium Ruské federace, Ukrajiny,
Běloruska a Kazachstánu v roce 2013, na mzdové náklady a provozní náklady, na
informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních a podnikatelských
misí dle přílohy č. 0542-13-P01;
2. schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 750.000 Kč společnosti Mersinis,
spol. s r. o., IČ 01489682, na provoz Kontaktního centra pro východní trhy – výkonná
jednotka pro teritorium Čínské lidové republiky na mzdové náklady a provozní náklady, na
informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních a podnikatelských
misí.
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Dopravní obslužnost - linková doprava Uh. Brod - změna závazného vztahu rozpočtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení dotace městu Uherský Brod, IČ 00291463, z
původní částky ve výši 70 tis. Kč na částku ve výši 64 tis. Kč, na zajištění dopravy žáků do
městské části Maršov.
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Doprava - Dodatky k inv. záměrům, změna č. 3 investičního fondu na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R12/13

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 1 investičního záměru č. 898/3/110/201/09/12 - 01/05/13 k provedení díla
"Silnice II/490: Polichno, most ev.č. 490-026", o celkových nákladech 19.836.000 Kč, dle
přílohy č. 0588-13-P03;
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A2) dodatek č. 1 investičního záměru č. 901/1/110/204/09/12-01/05/13 k provedení díla
"Silnice II/432: Vážany - Jarohněvice", o celkových nákladech 17.750.000 Kč, dle přílohy č.
0588-13-P05;
A3) dodatek č. 2 investičního záměru č. 907/3/110/210/09/12-02/05/13 k provedení díla
"Silnice II/432: Nivnice - Dolní Němčí", o celkových nákladech 65.394.000 Kč, dle přílohy č.
0588-13-P07;
B. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2013, dle přílohy č. 0588-13-P08.
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Doprava - Pověření Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o., k mobilnímu vážení ve
Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R12/13

schvaluje
pověření Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o., IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 12 k zajišťování nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel a jízdních
souprav na silnicích I., II. a III. třídy na území Zlínského kraje, a to na období do 31.12.2013
dle příloh č. 0552-13-P02 a č. 0552-13-P03.
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Kultura - Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R12/13

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0091/2013 dle přílohy č. 0551-13-P04;
b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v
roce 2013 dle přílohy č. 0551-13-P02;
c) poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v
roce 2013 v členění:
1. Ing. Dostálek Petr, Dostálková Marta, Za Sokolovnou 99, 798 02 Mostkovice
- 31.000 Kč
Měšťanský dům č. p. 124, Kroměříž
2. Tichák Zdeněk, Ticháková Alena, Tylova 232, 767 01 Kroměříž
- 60.000 Kč
Měšťanský dům č. p. 232, Kroměříž
3. Ing. Vlček Jaromír, MUDr. Pospíšilová Dita, Ing. Pospíšil Martin, JUDr. Pospíšilová Soňa,
Ing. Pospíšil Michal, Velké náměstí 106, 767 01 Kroměříž
- 160. 000 Kč
Měšťanský dům č. p. 106, Kroměříž
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4. Bratři Františkáni v Uherském Hradišti, Mariánské nám. 200, 686 01 Uherské Hradiště
- 119.500 Kč
IČ 26521024
Kostel Zvěstování Panny Marie, Uherské Hradiště
5. Jaroslava Tomanová, Murmanská 1252/1, 110 00 Praha 10
- 10.000 Kč
Vila s lékárnou č. p. 178, Luhačovice
6. Jarmila Semeráková, Sečská 1853/23, 100 00 Praha 10
- 21.000 Kč
Městský dům č. p. 256, Vizovice
7. Bolcková Hana, Tolstého 1135, 757 01 Valašské Meziříčí
- 86.000 Kč
Měšťanský dům č. p. 106, Valašské Meziříčí
8. Škrabal Petr, Slavíkova 1760/27, 708 00 Ostrava-Poruba, Helena Česaná, Výletní 363/8,
142 00 Praha, Jan Doškář U Roháčových kasáren 479/24, 100 00 Praha-Vršovice, Marie
Vrátníková, Hálkova 825/6, 757 01 Valašské Meziříčí
- 57.000 Kč
Měšťanský dům č. p. 89, Valašské Meziříčí;
9. Soňa Zatloukalová, Břetislava Bakaly 317, 763 16 Fryšták
- 200. 000 Kč
Měšťanský dům " Hrubá hospoda" č. p. 1, Fryšták
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních
památek ve Zlínském kraji z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2013 v členění:
1. Římskokatolická farnost Holešov, Nám. DR. E. Beneše 40, 769 01 Holešov
- 300.000 Kč
IČ 47930217
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - boční oltář sv. Anny, Holešov
2. Městské divadlo Zlín, p.o., Tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
- 295.000 Kč
IČ 00094838
Městské divadlo ve Zlíně, č. p. 3354
3. Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod
- 140.000 Kč
IČ 00291463
Kašna se sochou sv. Floriána, Uherský Brod
4. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
- 96.000 Kč
IČ 00291471
Činžovní dům č. p. 35, Uherské Hradiště
5. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
- 289.500 Kč
IČ 00291471
Radnice č. p. 19, Uherské Hradiště
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6. DEPAM, s. r. o., Dlouhá 228, 686 01 Uherské Hradiště
- 220.000 Kč
IČ 26905213
Měšťanský dům č. p. 34, Uherské Hradiště
7. Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
- 168.000 Kč
IČ 00284653
Kaple "Na Karažijce", Vizovice
8. Římskokatolická farnost Fryšták, P. Ignáce Stuchlého 25, 763 16 Fryšták
- 200.000 Kč
IČ 48471208
Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
9. Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
- 400.000 Kč
IČ 00291480
Zámek Uherský Ostroh č. p. 24, Uherský Ostroh
10. Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, 688 01 Uherský Brod
- 180.000 Kč
IČ 46256598
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Uherský Brod
11. Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
- 249.000 Kč
IČ 00287351
Pivovar - bez č. popisného, Kroměříž
12. Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
- 237.000 Kč
IČ 00287351
Radnice č. 115, Kroměříž.
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Kultura - dodatky ke zřizovacím listinám, předání práva hospodaření pozemku p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková
organizace, IČ 00098574, dle přílohy č. 0550-13-P02;
2. dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ
00098639, dle přílohy č. 0550-13-P03;
3. dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková
organizace, IČ 00094889, dle přílohy č. 0550-13-P04;
4. dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvková
organizace, IČ 70947422, dle přílohy č. 0550-13-P05;
5. dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková
organizace, IČ 00089982, dle přílohy č. 0550-13-P06;
6. dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Muzea Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ
00091138, dle přílohy č. 0550-13-P07;
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7. dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková
organizace, IČ 00092126, dle přílohy č. 0550-13-P08;
8. dodatek č. 1 ke Zřizovací listině 14|15 Baťova institutu, příspěvková organizace, IČ
72563346, dle přílohy č. 0550-13-P09;
předává
k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, tř. Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, pozemek p. č. 1119/254, ostatní plocha; pozemek p. č. 1119/253, ostatní
plocha; pozemek p. č. 1119/252, ostatní plocha; pozemek p. č. 1119/16, ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R12/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0092/2013 dle přílohy č. 0572-13-P01.
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Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R12/13

schvaluje
1. Plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2013:
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0573-13-P02;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0573-13-P03;
c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0573-13-P04;
d) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č.
0573-13-P05;
e) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Bojkovice, IČ 46254331, dle přílohy č. 0573-13-P06;
f) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0573-13-P07;
g) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0573-13-P08;
h) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 0573-13-P09;
ch) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy
č. 0573-13-P10;
i) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední škola
gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, dle přílohy č. 0573-13-P11;
j) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0573-13-P12;
k) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0573-13-P13;
l) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední škola
- Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0573-13P14;
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m) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0573-13P15.
2. snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné učiliště
Uherský Brod, IČ 00055107, o 104.000 Kč z částky 500.000 Kč na částku 396.000 Kč v
termínu do 13. 12. 2013.
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Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R12/13

schvaluje
změnu bodu č. 10 páté kolové výzvy určené pro žadatele grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 - globální grant: Podpora nabídky dalšího
vzdělávání ve Zlínském kraji, která byla schválena usnesením Rady Zlínského kraje č.
0025/R01/13 dne 07.01.2013, spočívající v navýšení celkové alokace ze 20.441.655 Kč na
23.915.322,86 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí podpor v rámci 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního grantu
Zlínského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.
CZ.1.07/3.2.03 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji v členění:
1. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských
hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dotace ve výši 2.055.885,68 Kč
na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0027, "Hospodaření s vodou při údržbě zeleně",
2. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688
01 Uherský Brod, IČ 15527816, dotace ve výši 4.392.360,97 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/05.0024, "Od teorie k praxi ve strojírenství",
3. Střední škola letecká s. r. o., Na Záhonech 1777, 686 04 Kunovice, IČ 26286033, dotace
ve výši 1.960.077,59 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0004, "Další vzdělávání pracovníků
leteckého průmyslu",
4. AKROPOLIS, o. s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709, dotace ve
výši 2.627.157,54 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0019, "Vzdělávání lektorů pro náhradní
rodiny, pěstouny, rodiny v agendě SPODu a další rodiny v nepříznivé situaci ve Zlínském
kraji",
5. Hvězda - občanské sdružení, Bratří Sousedíků 1078, 760 01 Zlín, IČ 70829560, dotace
ve výši 2.731.454,56 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0031, "Vzdělávací programy pro
pracovníky v oblasti sociálně-zdravotních služeb pro seniory",
6. Jazyková škola ATHENA s. r. o., K. Světlé 3366, 767 01 Kroměříž, IČ 25339702, dotace
ve výši 1.293.091,20 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0012, "Vytvoření a ověření programu
dalšího vzdělávání v odborném cizím jazyce v elektro průmyslu",
7. ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., Dolní Paseky 1618, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 26857359, dotace ve výši 2.113.688,38 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0003,
"Vzdělávání techniků BOZP ke zvyšování znalostního potenciálu a profesních dovedností",
8. LINGUA, spol. s r. o., nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ 25309455, dotace ve
výši 2.347.914,84 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0007, "Technicky vzato";
9. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ
13643878, dotace ve výši 4.393.692,10 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0022, "Propojení
vzdělávání a praxe v autoopravárenství a diagnostice",
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b) vytvoření zásobníku projektů v rámci 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z
globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.03 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve
Zlínském kraji v členění:
1. Základní škola Vsetín, Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín, IČ
60990449, dotace ve výši 3.344.711,89 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0010, "Vsetínská
Cloud Akademie",
2. Svaz zpracovatelského průmyslu, nám. Práce 2512, 760 01 Zlín, IČ 26569329, dotace ve
výši 1.831.510,10 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0017, "Poradenské centrum SZP pro
profesní vzdělávání",
3. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60371731, dotace ve
výši 3.810.254,56 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/05.0025, "Centrum pro ekonomické vzdělávání
a informace",
4. Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o., Žerotínova 1100/36, 130 00
Praha 3 - Žižkov, IČ 25657046, dotace ve výši 1.467.103,44 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/05.0020, "Technika obsluhy s rozšiřujícím vzděláním v oblasti nápojové
gastronomie".
c) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/0054/2012/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0004 uzavřené s
příjemcem Střední škola MESIT, o.p.s., se sídlem Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 25318390, dle příloh č. 0571-13-P03 až č. 0571-13-P05.
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Dotace MPSV ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R12/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0089/2013 dle přílohy č. 0581-13-P01.
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Sociální služby - investiční záměr, změna investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R12/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 938/3/100/127/04/13 s
názvem "Domov pro seniory Burešov, p. o., Bytový dům Broučkova - Výměna oken I. etapa"
dle přílohy č. 0582-13-P02;
2. poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov IČ
70851042, ve výši 1.716.000 Kč na rok 2013 dle přílohy č. 0582-13-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0582-13-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Burešov výkonem funkce investora pro přípravu
a realizaci akce "Domov pro seniory Burešov, p. o., Bytový dům Broučkova - Výměna oken
I. etapa".
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Sociální služby - změna závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních
nákladů u p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R12/13

schvaluje
1. změny závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů a vyčlenění
účelových prostředků u příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0586-13-P02;
2. navýšení příspěvku na provoz v roce 2013 příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb
Návojná, IČ 70850852, o 500.000 Kč na celkovou výši 750.000 Kč, dle přílohy č. 0586-13P07; částka příspěvku je poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006.

39

Sociální služby - nájemní smlouvy v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R12/13

souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova
292, uvedenými v příloze č. 0583-13-P01 a příloze č. 0583-13-P02.

42

Veřejná zakázka "Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění jejich servisu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R12/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Pronájem
multifunkčních zařízení a zajištění jejich servisu" dle přílohy č. 0554-13-P01.

43

Veřejná zakázka "Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů III"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R12/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů III" dle přílohy č. 0555-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Koučink Centrum, s. r. o., U Čokoládoven 818/9,
143 00 Praha 12, IČ 27233863, pro část 1: výcvik koučů veřejné zakázky Zajištění výcviku
koučů, facilitátorů, supervizorů III;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Koučink Centrum, s. r. o., U Čokoládoven 818/9, 143 00
Praha 12, IČ 27233863, dle přílohy č. 0555-13-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Facilita CZ, s. r. o., Dukelských hrdinů 407/26, 170
00 Praha 7, IČ 24768022, pro část 2: výcvik facilitátorů veřejné zakázky Zajištění výcviku
koučů, facilitátorů, supervizorů III;
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4. uzavření smlouvy s uchazečem Facilita CZ, s. r. o., Dukelských hrdinů 407/26, 170 00
Praha 7, IČ 24768022, dle přílohy č. 0555-13-P03;
5. zrušení části 3: výcvik supervizorů veřejné zakázky Zajištění výcviku koučů, facilitátorů,
supervizorů III z důvodu podání jediné nabídky v souladu s rozhodnutím dle přílohy 055513-P04;
6. zadání a vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Zajištění výcviku supervizorů" formou
zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0555-13-P05 až č. 0555-13-P17
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0555-13-P18 a současným uveřejněním výzvy na
internetové adrese Zlínského kraje a na stránkách www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Radka Chudárková,
Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Miluše Poláková, Ph.D., Mgr. Roman Mach, Mgr.
Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra Pilčíková,
Mgr. Radka Chudárková, Mgr. Roman Mach;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Radka
Chudárková, Mgr. Roman Mach, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Ing.
Miluše Poláková, Ph.D., Ing. Jana Vlková, Mgr. Pavla Psotová, Mgr. Michal Uherek.

44

Doprava - schválení odůvodnění významných veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odůvodnění významných veřejných zakázek
zadavatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle
příloh č. 0591-13-P03 až č. 0591-13-P08.

45

Sociální služby - DS Loučka, p. o. - poskytnutí příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R12/13

schvaluje
poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Domov pro seniory
Loučka, IČ 70850895, ve výši 864.000 Kč, dle přílohy č. 0589-13-P02; částka příspěvku je
poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis zveřejněného v
Úředním věstníků L 379 dne 28.12.2006.
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46

Veřejná zakázka „Upgrade řídícího systému a doplnění sledování úniků vody ve
Správní budově č. 21“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R12/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem „Upgrade řídicího
systému a doplnění sledování úniků vody ve Správní budově č. 21“ dle přílohy č. 0590-13P01.

47

Doprava - seznam stavebních investičních akcí na silnicích II. a III. tříd k předložení do
42. výzvy ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R12/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit seznam a spolufinancování stavebních investičních
akcí na silnicích II. a III. tříd krajské silniční sítě dle přílohy č. 0592-13-P01 a jejich
předložení v rámci 42. výzvy do Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, v
souladu s podmínkami Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava;
potvrzuje
že v rámci schváleného rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2014 až 2015 je
zajištěno financování stavebních investičních projektů uvedených v příloze č. 0592-13-P01;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislavu Malému
předložit ke schválení Radě Zlínského kraje investiční záměry na investiční projekty
uvedené v příloze č. 0592-13-P01 v termínu do 09.09.2013 a zajistit úpravu střednědobého
plánu reprodukce majetku Zlínského kraje.

48

Hry VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R12/13

bere na vědomí
úpravu č. 2 rozpočtu Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 ve Zlínském kraji dle
přílohy č. 0593-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje pro obec Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, ve výši 200.000 Kč na dobudování
infrastruktury - komunikace k loděnici v Ostrožské Nové Vsi;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0094/2013 dle přílohy č. 0593-13-P03.
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49

Doplněný návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
26.06.2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R12/13

schvaluje
doplněný návrh pro
gramu 6. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 26.06.2013 uvedený v příloze č.
0559-13-P02.

Zlín 3. června 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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