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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 17.06.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R13/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0642-13-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R13/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 6. ročníkem sportovní a kulturně-společenskou akcí Memoriál Františka Strnada
pořádaným občanským sdružením Kuželkářský klub Slavičín, IČ 22730583, v roce 2013;
2) muzikálem Naše ulička aneb Hra lásky a nenávisti od autora Matěje Tauše, bytem
Žlutava 377, studenta ZUŠ Otrokovice v roce 2013;
3) 18. Výstavou Zahrada Moravy pořádanou Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré
Město, p. o., IČ 60371790, v roce 2013;
4) sportovně společenskou akcí "Slovácké léto 2013" pořádanou Občanským sdružení
Staroměští šohajíci, IČ 22739050, v Uherském Hradišti v roce 2013;
5) 19. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu "Romská píseň 2013" pořádaným
Demokratickou aliancí Romů ČR, IČ 60042249, v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2013;
6) týdnem "Malování v Hostýnských vrších 2013" pořádaným sdružením Za zdravé a krásné
Holešovsko", IČ 22845119, v roce 2013;
7) sportovním projektem KROM WARS 2013 realizovaným společností FRČÍME s. r. o.,
Kroměříž, IČ 26307642, v Kroměříži;
8) akcí Moraviaman triatlon 2013 pořádanou sdružením TRI-MAX Sport Team, Otrokovice,
IČ 26619261, v Otrokovicích v roce 2013;
9) VIII. Ročníkem Folklórního a dechového festivalu pořádaným městem Vizovice, IČ
00284653, v roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Kuželkářský klub Slavičín, IČ 22730583, na
pořádání 6. ročníku sportovně a kulturně-společenské akce „Memoriál Františka Strnada“ v
roce 2013;
2) ve výši 20.000 Kč Občanskému sdružení Staroměští šohajíci, Staré Město, IČ 22739050,
na pořádání sportovně společenské akce "Slovácké léto 2013" v Uherském Hradišti;
3) ve výši 20.000 Kč Demokratické alianci Romů ČR, Valašské Meziříčí, IČ 60042249, na
pořádání 19. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Romská píseň 2013" v Rožnově
pod Radhoštěm;
4) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Country kapela Gympleři Vsetín, IČ 69211876,
na pořádání 15. ročníku festivalu Starý dobrý western v roce 2013;
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5) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení „JASÉNKA“ - Vsetín, IČ 66184398, na účast
dětského souboru Malá Jasénka na 12. mezinárodním dětském folklorním festivalu v Polsku
v roce 2013;
6) ve výši 10.000 Kč Letecko modelářskému klubu „Čmelák“, reg. č. 194 Holešov, IČ
67025889, na pořádání akce "Čmelák model show 2013 - 15. ročník;
7) ve výši 10.000 Kč Janu Buksovi, Kroměříž, IČ 63417014, na pořádání Výběru střeleckých
talentů z řad mládeže v roce 2013;
8) ve výši 10.000 Kč společnosti FRČÍME s. r. o., IČ 26307642, na realizaci projektu KROM
WARS 2013 v Kroměříži;
9) ve výši 20.000 Kč Tělovýchovné jednotě Pitín, IČ 68684509, na pořádání VI. ročníku
tradičního mezinárodního fotbalového turnaje „O Pohár Bílých Karpat“;
10) ve výši 30.000 Kč sdružení TRI-MAX Sport Team, Otrokovice, IČ 26619261, na
pořádání akce Moraviaman triatlon 2013;
11) ve výši 30.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. /SDOM Zlín, o. s./,
IČ 65822471, na účast sboru na 14. Mezinárodním hudebním festivalu v Dánsku v roce
2013;
b) poskytnutí peněžitého daru:
1) ve výši 20.000 Kč Mileně Taušové, bytem Žlutava 377, 763 61 Napajedla, na realizaci
muzikálu "Naše ulička aneb Hra lásky a nenávisti", jejíž autor je syn Matěj, student Základní
umělecké školy Otrokovice;
2) ve výši 10.000 Kč Patriku Hetmerovi, bytem Lesní 760, 763 26 Luhačovice, na přípravu a
závodění v alpském lyžování zrakově postižených sportovců v roce 2013;
3) ve výši 10.000 Kč Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací –
pomocné technické prapory, IČ 00546011, na činnost sdružení v roce 2013;
4) ve výši 50.000 Kč sdružení BABYBOX pro odložené děti - STATI, IČ 27006891, na
výrobu babyboxu, instalaci v Uherskohradišťské nemocnici, a. s., v roce 2013;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0097/2013 dle přílohy č. 0622-13-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit účelovou neinvestiční dotaci:
a) ve výši 25.000 Kč městu Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, na pořádání
mezinárodního folklorního festivalu "Na rynku v Bystřici" v roce 2013;
b) ve výši 10.000 Kč obci Valašská Polanka, IČ 00304361, na pořádání akce - 1. ročník
Pouti valašských dechových kapel na sv. Hostýně v roce 2013;
c) ve výši 10.000 Kč Českému sportovnímu klubu Uherský Brod, IČ 48489158, na pořádání
akce "120 let kopané v Uherském Brodě" v roce 2013.

3

Finanční dary na odstraňování povodňových škod a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R13/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0105/2013 dle přílohy č. 0609-13-P01;
2. poskytnutí finančního daru na odstranění následků povodně z přívalových dešťů dne
10.06.2013:
- obci Bystřice pod Lopeníkem, IČ 00290874, ve výši 50.000 Kč,
- obci Komňa, IČ 00207438, ve výši 30.000 Kč;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2013 dle přílohy č. 0609-13-P02;
2. poskytnutí finančního daru postiženým obcím a městům na odstranění následků
povodňových škod v roce 2013 ve výši 750.000 Kč.

4

Poskytnutí finančního daru na zajištění prezentace podnikatelských subjektů v
Jaroslavské oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R13/13

schvaluje
1. poskytnutí finančního daru na zajištění prezentace podnikatelských subjektů v
Jaroslavské oblasti v termínu 19 - 23. května 2013:
- ve výši 10.000 Kč společnosti PSG-International a. s., Napajedelská 1552, 765 02
Otrokovice, IČ: 13694341;
- ve výši 10.000 Kč společnosti S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, IČ:
60734485;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0102/2013 dle přílohy č. 0616-13-P01.

5

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R13/13

schvaluje
1. uzavření Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví mezi Zlínským krajem
a příspěvkovou organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Soudní 1, 762
57 Zlín, IČ 00089982, dle přílohy č. 0610-13-P02;
2. uzavření Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví mezi Zlínským krajem
a příspěvkovou organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 2570, 762 77 Zlín, IČ 00094889, dle přílohy č. 0610-13-P03;
3. uzavření Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví mezi Zlínským krajem
a příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90, IČ
72563346, dle přílohy č. 0610-13-P04;
4. uzavření Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví mezi Zlínským krajem
a příspěvkovou organizací Krajská knihovna Františka Bartoše, se sídlem tř. Tomáše Bati
204, 761 60 Zlín, IČ 70947422, dle přílohy č. 0610-13-P05;
5. uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce objektu bývalé mateřské školy v
Jaroslavicích a o finančním vypořádání technického zhodnocení mezi smluvními stranami statutární město Zlín, IČ 0283924, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín a Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, Soudní ul. 1, 762 57 Zlín, dle
přílohy č. 0610-13-P06;
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pověřuje
1. příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Soudní 1, 762
57 Zlín, IČ 00089982, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 2570, 762 77 Zlín, IČ 00094889; 14|15 Baťův institut, se sídlem tř. Tomáše Bati
21, 761 90, IČ 72563346, a Krajskou knihovnu Františka Bartoše, se sídlem tř. Tomáše Bati
204, 761 60 Zlín, IČ 70947422, k zapsání licence k ochranné známce u Úřadu
průmyslového vlastnictví do 30 dnů od podpisu smlouvy a uhrazení správního poplatku za
zápis licence ve výši 600 Kč;
2. příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, se sídlem
Soudní 1, 762 57 Zlín k uzavření smlouvy, dle přílohy č. 0610-13-P06.

6

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R13/13

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky s názvem "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně dodávka interiéru a stálých expozic" formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č.
0611-13-P02 až č. 0611-13-P07;
2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy č. D/2368/2012/STR na dodávku informační a
audiovizuální techniky do Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně se
společností Impromat-computer, s. r. o., tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle
přílohy č. 0611-13-P08;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic" ve složení: Ing. Milan Hudec, Mgr.
Milan Filip, Mgr. Pavel Macura, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Viktor Dynka, Ing.
Jana Koldová, Tomáš Pindur, Mgr. Michal Uherek.

7

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati – centrální objekt

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R13/13

souhlasí
s podáním nabídky na prodej projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 0624-13-P01
do veřejné zakázky „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – centrální objekt - dodávka projektové
dokumentace“ formou jednacího řízení bez uveřejnění vyhlášené Krajskou nemocnicí T.
Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle příloh č. 062413-P02 a č. 0624-13-P03;
zmocňuje
vedoucího Odboru investic k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a k podání nabídky
do nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – centrální
objekt - dodávka projektové dokumentace“ vyhlášené zadavatelem: Krajská nemocnice T.
Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle plné moci ve
znění přílohy č. 0624-13-P04;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s
podáním nabídky do veřejné zakázky „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – centrální objekt dodávka projektové dokumentace“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 12.08.2013;
2. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje ke schválení kupní smlouvu s
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, na prodej projektové dokumentace, v termínu do 12.08.2013.

8

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK Vsetín - dodatek smlouvy na
dodávku stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R13/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1028/2013/ŘDP se společností RAPOS, spol.
s r. o., se sídlem Nerudova 325, 769 01 Holešov, IČ 25504487, dle přílohy č. 0623-13-P01.

9

Projektové řízení SPZ Holešov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R13/13

schvaluje
Pravidla pro řízení projektu SPZ Holešov dle přílohy č. 0620-13-P01.

10

Projekt "Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, p. o."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R13/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
operačního programu k projektu "Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o.", vydaném Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, dle přílohy č. 0617-13-P01.

11

Projekt Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje - IVVS ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R13/13

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt s názvem „Komunikační
infrastruktura a napojení IVVS ZK“ dle přílohy č. 0618-13-P02 mezi Zlínským krajem a
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911;
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ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje zajistit uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace na
individuální projekt" s názvem "Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ZK" s
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava dle přílohy č. 0618-13-P02 v termínu
do 30.07.2013.

12

Projekt: "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R13/13

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III.
etapa" dle příloh č. 0619-13-P02 a č. 0619-13-P03;
2. vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu o spolupráci s vysokými školami při realizaci pilotního
projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa", dle přílohy č. 0619-13-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Inovační vouchery ve
Zlínském kraji - III. etapa" v souladu s projektovým a finančním rámcem dle příloh č. 061913-P02 a č. 0619-13-P03 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, dle podmínek výzvy, včetně
povinných příloh v termínu do 19.07.2013;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádost o poskytnutí dotace na
projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa" v předpokládaném termínu dle
výzvy k předkládání žádostí Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava,
nejpozději do 19.07.2013;
3. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zveřejnit v období 19.06.2013 až
22.07.2013 na Informačním portále Zlínského kraje Výzvu k vyjádření zájmu o spolupráci při
realizaci projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa" dle přílohy č. P04 a
zajistit do 09.09.2013 další kroky související se zapojením vysokých škol, které zareagují na
tuto výzvu, do realizace projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa".

13

Příspěvkové organizace - schválení výsledku výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R13/13

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise dle přílohy č.
0615-13-P01.
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14

Příspěvkové organizace - jmenování ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R13/13

jmenuje
a) s účinností od 01.07.2013:
pana Mgr. Jaroslava Kunce na pracovní místo ředitele Základní školy praktické a Základní
školy speciální Slavičín, IČ 61716472, dle přílohy č. 0612-13-P01,
b) s účinností od 01.08.2013:
1. paní Mgr. Janu Polachovou na pracovní místo ředitelky Gymnázia Kroměříž, IČ
70843309, dle přílohy č. 0612-13-P02,
2. paní RNDr. Alenu Gallovou na pracovní místo ředitelky Gymnázia Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0612-13-P03,
3. paní Ing. Mgr. Jarmilu Minaříkovou na pracovní místo ředitelky Střední průmyslové školy
strojnické Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0612-13-P04,
4. pana Mgr. Přemysla Jaroše na pracovní místo ředitele Středního odborného učiliště
Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 0612-13-P05,
5. pana RNDr. Jaroslava Krpala na pracovní místo ředitele Gymnázia J. A. Komenského a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č.
0612-13-P06,
6. paní Mgr. Martinu Hniličkovou na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Zlín,
IČ 00838926, dle přílohy č. 0612-13-P07,
7. pana Mgr. Pavla Hýla na pracovní místo ředitele Obchodní akademie Tomáše Bati a
Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČ 00566411, dle přílohy č. 0612-13-P08,
8. pana Ing. Bc. Jiřího Charváta na pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy
polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0612-13-P09,
9. paní Ing. Stanislavu Horákovou na pracovní místo ředitelky Odborného učiliště a Základní
školy praktické Holešov, IČ 47935910, dle přílohy č. 0612-13-P10,
10. pana Zdeňka Matušince na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Valašské
Klobouky, IČ 46311149, dle přílohy č. 0612-13-P11,
11. pana Miroslava Nauče na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Zdounky, IČ
63414945, dle přílohy č. 0612-13-P12,
12. pana Ivana Dřínovského na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Zlín Malenovice, IČ 46310983, dle přílohy č. 0612-13-P13,
c) s účinností od 25.08.2013:
paní Lenku Hanáčkovou na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Rudolfa
Firkušného Napajedla, IČ 46311131, dle přílohy č. 0612-13-P14;
stanovuje
a) s účinností od 01.07.2013 plat:
panu Mgr. Jaroslavu Kuncovi, řediteli Základní školy praktické a Základní školy speciální
Slavičín, IČ 61716472, dle přílohy č. 0612-13-P15,
b) s účinností od 01.08.2013 plat:
1. paní Mgr. Janě Polachové, ředitelce Gymnázia Kroměříž, IČ 70843309, dle přílohy č.
0612-13-P16,
2. paní RNDr. Aleně Gallové, ředitelce Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle
přílohy č. 0612-13-P17,
3. paní Ing. Mgr. Jarmile Minaříkové, ředitelce Střední průmyslové školy strojnické Vsetín,
IČ 00843407, dle přílohy č. 0612-13-P18,
4. panu Mgr. Přemyslu Jarošovi, řediteli Středního odborného učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0612-13-P19,
5. panu RNDr. Jaroslavu Krpalovi, řediteli Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 0612-13-P20,
6. paní Mgr. Martině Hniličkové, ředitelce Základní umělecké školy Zlín, IČ 00838926, dle
přílohy č. 0612-13-P21,
7. panu Mgr. Pavlu Hýlovi, řediteli Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy
ekonomické Zlín, IČ 00566411, dle přílohy č. 0612-13-P22,
8. panu Ing. Bc. Jiřímu Charvátovi, řediteli Střední průmyslové školy polytechnické - Centra
odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0612-13-P23,
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9. paní Ing. Stanislavě Horákové, ředitelce Odborného učiliště a Základní školy praktické
Holešov, IČ 47935910, dle přílohy č. 0612-13-P24,
10. panu Zdeňku Matušincovi, řediteli Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČ
46311149, dle přílohy č. 0612-13-P25,
11. panu Miroslavu Naučovi, řediteli Základní umělecké školy Zdounky, IČ 63414945, dle
přílohy č. 0612-13-P26,
12. panu Ivanu Dřínovskému, řediteli Základní umělecké školy Zlín - Malenovice, IČ
46310983, dle přílohy č. 0612-13-P27,
c) s účinností od 25.08.2013 plat:
paní Lence Hanáčkové, ředitelce Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla,
IČ 46311131, dle přílohy č. 0612-13-P28.

15

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R13/13

stanovuje
s účinností od 01.07.2013 plat:
1. PhDr. Václavu Mílkovi, řediteli Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., IČ
00094889, dle přílohy č. 0614-13-P01,
2. Mgr. Jarmile Hasoňové, ředitelce Centra poradenství pro partnerské a rodinné vztahy, p.
o., IČ 70850992, dle přílohy č. 0614-13-P02;
s účinností od 01.08.2013 plat:
1. MUDr. Jiřímu Sýkorovi, řediteli Dětského centra Zlín, p. o., IČ 00839281, dle přílohy č.
0614-13-P03,
2. Ing. Tomáši Vitáskovi, řediteli Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o., IČ 00098574,
dle přílohy č. 0614-13-P04.
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Příspěvkové organizace - odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R13/13

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem:
a) v oblasti kultury ve výši uvedené v přílohách č. 0613-13-P01 a č. 0613-13-P02;
a) v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0613-13-P03;
c) v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0613-13-P04;
d) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v přílohách č. 0613-13-P05 a č. 0613-13-P06;
e) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v přílohách č. 0613-13-P07 a č. 0613-13-P08.

17

Roční zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R13/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany ve
Zlínském kraji za rok 2012 dle přílohy č. 0621-13-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R13/13

schvaluje
1. zřízení práva pro každého z těchto oprávněných T - Mobile Czech Republic a. s., se
sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681 a SELF servis, spol. s r. o., se
sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice, IĆ 18826016, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné podzemní komunikační sítě v pozemcích
p. č. 4843, ostatní plocha/silnice, p. č. 3202/10, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú. Kroměříž, v
rozsahu stanovených geometrických plánů č. 5990-5/2012 a č. 6197-5/2012, které bude
nedílnou součástí smlouvy,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.400 Kč + DPH;
2. zřízení práva pro T - Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IČ 64949681, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné podzemní komunikační sítě v pozemku p.
č. 2574, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 6555-665/2012, který bude nedílnou součástí smlouvy,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 1929/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kunovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 395-312/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a Povodím Moravy,
s. p. se sídlem Dřevařská 11, PSČ 602 00, Brno, IČ 70890013, dle přílohy č. 0594-13-P02;
5. uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720599703 mezi Zlínským krajem a
společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem
Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, dle přílohy č. 0594-13-P04;

19

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R13/13

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků:
- p. č. 186/3, ostatní plocha,
- p. č. 186/4, ostatní plocha,
- p. č. 186/5, ostatní plocha,
- p. č. 186/6, ostatní plocha,
- p. č. 186/2, ostatní plocha,
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- p. č. 189/55, ostatní plocha,
- p. č. 189/53, ostatní plocha,
- p. č. 6/34, ostatní plocha,
- p. č. 157/25, ostatní plocha,
- p. č. 157/29, ostatní plocha,
- p. č. 157/31, ostatní plocha,
- p. č. 157/34, ostatní plocha,
- p. č. 6/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 195 pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice u Napajedel;
2. pozemků
- p. č. 4424/5, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 5383/10, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 5383/11, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 5383/12, ostatní plocha, o výměře 261 m2,
- p. č. 5383/13, ostatní plocha, o výměře 125 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1452-35/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Bojkovice;
B. záměr úplatného převodu pozemků včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. st. 1524, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice,
- p. č. 1089/8,ostatní plocha, o výměře 1.289 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2781-68/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Vizovice.
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Zajištění projektu pachových repelentů na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R13/13

schvaluje
pokračování v projektu pachových repelentů v roce 2013.
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Zdravotnictví - zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R13/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o peněžitém vkladu v hodnotě 30.000.000 Kč a nepeněžitém vkladu v
hodnotě 2.900.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, z částky 1.901.700.000 Kč na částku 1.934.600.000 Kč; zvýšení základního kapitálu
bude provedeno formou upsání nových akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen přímým
peněžitým vkladem ve výši 30.000.000 Kč, nepeněžitý vklad bude splacen nemovitým
majetkem ve vlastnictví Zlínského kraje uvedeným v příloze č. 0636-13-P03, jehož hodnota
byla oceněna posudkem znalce č. 018/2013 ze dne 29.05.2013;
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2. pověřit Radu Zlínského kraje realizací peněžitého a nepeněžitého vkladu, kterým dojde ke
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z částky 1.901.700.000 Kč na
1.934.600.000 Kč;
3. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2013, dle přílohy č. 0636-13-P04.

23

Zdravotnictví - souhlas ručitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R13/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas se zahájením jednání mezi
Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, a Československou obchodní bankou, a. s., IČ 00001350, se sídlem
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, o prodloužení doby čerpání úvěru z termínu "do
28.02.2014" na "do 31.12.2014" bez změny jiných smluvních ujednání.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba - investiční záměry, změna tvorby a
použití investičního fondu na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R13/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 948/3/170/165/05/13
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na
akci "ZZS ZK – defibrilátory a moduly kapnometrie" dle přílohy č. 0635-13-P02 o celkových
nákladech 11.825.000 Kč;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 947/3/170/164/05/13
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na
akci "ZZS ZK – vozidla RV a referentské vozidlo" dle přílohy č. 0635-13-P03 o celkových
nákladech 2.991.000 Kč;
3. snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČ 62182137, do rozpočtu Zlínského kraje o 9.000.000 Kč, z částky
12.956.000 Kč na částku 3.956.000 Kč;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0635-13-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0095/2013 dle přílohy č. 0635-13-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0104/2013 dle přílohy č. 0635-13-P10;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce a přizváním zástupců Zlínského kraje do jednotlivých
komisí u akcí:
a) ZZS ZK – defibrilátory a moduly kapnometrie;
b) ZZS ZK – vozidla RV a referentské vozidlo;
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bere na vědomí
1. plán investičního rozvoje Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové
organizace do roku 2016 (aktualizace č. 1), dle přílohy Č. 0635-13-P06;
2. vyčíslení rozdílů mezi Plánem investičního rozvoje Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje, příspěvkové organizace do roku 2016 (aktualizace č. 1) a finančními zdroji
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 a rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2014
až 2015, dle přílohy č. 0635-13-P07.
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Doprava - dohody o partnerství v projektu KORIS (města a obce zařazené do projektu)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R13/13

schvaluje
uzavření typové dohody o partnerství v projektu KORIS mezi Zlínským krajem a partnery,
dle přílohy č. 0600-13-P01:
1. obec Bílovice, IČ 00290793,
2. město Bojkovice, IČ 00290807,
3. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113,
4. obec Dolní Lhota, IČ 00283878,
5. město Holešov, IČ 00287172,
6. město Luhačovice, IČ 00284165,
7. obec Rajnochovice, IČ 00287661,
8. město Staré Město, IČ 00567884,
9. město Uherský Brod, IČ 00291463,
10. město Valašské Klobouky, IČ 00284611,
11. město Vizovice, IČ 00284653.

26

Doprava - smlouva o zajištění přepravy osob (Valašské Klobouky, místní část
Mirošov)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R13/13

schvaluje
1. uzavření smlouvy o zajištění přepravy osob mezi Zlínským krajem a společností
Valašskokloboucké služby s. r. o., se sídlem Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ 26233771, dle přílohy č. 0601-13-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0103/2013 dle přílohy č. 0601-13-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
118.224 Kč městu Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, IČ 00284611, na refundaci
nákladů spojených se zajištěním náhradní přepravy.
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Projekt Velehrad 2013 - změna č. 4

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R13/13

schvaluje
a) rozpočtové opatření:
1. č. RZK/0099/2013 dle přílohy č. 0597-13-P09,
2. č. RZK/0098/2013, dle přílohy č. 0597-13-P10;
b) navýšení příspěvku na provoz Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, p. o., Smetanovy
sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, ve výši 327.000 Kč na celkovou výši
21.236.000 Kč, dle přílohy č. 0597-13-P08;
c) navýšení příspěvku na provoz Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K majáku 5001, 761
23 Zlín, IČ 70934860, k úhradě dopravního značení v rámci akce Národní pouť Velehrad,
přechodné dopravní značení ve výši 200.000 Kč na celkovou výši 358.209.000 Kč, dle
přílohy č. 0597-13-P07;
d) poskytnutí neinvestiční dotace jednotě Orel Uherský Brod, Na Láně 1979, 688 01
Uherský Brod, IČ 62832638, ve výši 60.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s
akcí Cyklopouť ze Soluně na Velehrad;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí nákladů ve výši 50.000 Kč obci Modrá, 687 06
Modrá 170, IČ 00362344, na kompenzaci mimořádných nákladů spojených s natáčením
filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2013, dle přílohy č. 0597-13-P06.
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Projekt "Společně do stratosféry"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R13/13

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu Společně do stratosféry dle příloh č.
0596-13-P01 a č. 0596-13-P02.
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Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Lázně s chutí Moravy
a Slezska“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R13/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování při
realizaci projektu „Lázně s chutí Moravy a Slezska“ mezi Zlínským krajem, Jihomoravským
krajem, IČ 70888337, Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ
60609460, dle přílohy č. 0598-13-P02.
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Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje", zřízení "Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R13/13

uděluje
titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé ovládání dovedností,
postupu a technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání těchto zkušeností budoucím
generacím laureátům:
1.
2.
3.

Ludmile Kalivodové, IČ 13658875, místo podnikání 3. května 835, 763 12 Vizovice v
oboru drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo,
Stanislavě Žabkové, IČ 14639688, místo podnikání Pardubská 1194, 763 12 Vizovice v
oboru drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo,
Boženě Vráželové, IČ 45225672, místo podnikání Nový Hrozenkov 721, 756 04 Nový
Hrozenkov v oboru práce se dřevem, řezbářství – štípané holubičky;

schvaluje
a) zřízení "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje";
b) Pravidla pro tvorbu a vedení "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0599-13-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vedením agendy spojené s
návrhy a zápisy nemateriálních statků tradiční lidové kultury do "Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje".

31

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R13/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0100/2013 dle přílohy č. 0627-13-P01.

32

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R13/13

schvaluje
Plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2013:
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0628-13-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Obchodní
akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 0628-13-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0628-13-P04;
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4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0628-13-P05;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský
domov Uherské Hradiště, IČ 60371773, dle přílohy č. 0628-13-P06;
6. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Kroměříž, IČ 70843309, dle přílohy č. 0628-13-P09;
7. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č.
0628-13-P10;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem k posílení investičních fondů příspěvkových organizací:
1. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, ve výši 462.000 Kč;
2. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, ve výši 110.000 Kč.

33

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R13/13

schvaluje
a) navýšení provozního příspěvku o 10.442.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem dle přílohy č. 0632-13-P02;
b) snížení provozního příspěvku o 949.000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné
škole zdravotnické Vsetín; na celkovou částku 290.821.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0632-13-P02.

34

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R13/13

schvaluje
podání návrhů na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení u
následujících příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem:
1. Základní škola praktická Halenkov, IČ 70238944:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální z 8
na 12 žáků s účinností od 01.09.2013;
2. Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, IČ 47935928:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální z 50
na 68 žáků s účinností od 01.09.2013;
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení Školní družina z 20 na 30
žáků s účinností od 01.09.2013;
3. Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení Školní družina z 23 na 35
žáků s účinností od 01.09.2013;
4. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491:
snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení Školní jídelna z
1450 na 700 stravovaných s účinností od 01.09.2013;
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ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu rady, podat návrhy na zápisy výše uvedených změn v
rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu do 15.07.2013.

35

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R13/13

souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k hospodaření
příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, a to:
- soustruhu SU-50, inventární číslo 4411104, pořizovací cena 114.257 Kč, zůstatková cena
0 Kč, rok pořízení 1953,
- soustruhu SS-50ANCNS, inventární číslo 4411104, pořizovací cena 114.257 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1976,
- soustruhu SPN 12 DAP, inventární číslo 4417027, pořizovací cena 685.056 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1976;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237,
a to serveru k internetu, inventární číslo 5403215, rok pořízení 2001, pořizovací cena
145.255 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, a
to projektoru Liesgang, inventární číslo 67-5/392, rok pořízení 1999, pořizovací cena
121.988 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

36

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R13/13

souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, a:
- MUDr. Jarmilou Mazánkovou, a to na dobu neurčitou dle příloh č. 0629-13-P02 až č. 062913-P06 a
- MUDr. Milanem Hegerem, a to na dobu neurčitou dle příloh č. 0629-13-P07 až č. 0629-13P11.

37

Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitelů příspěvkových
organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R13/13

bere na vědomí
zápisy o průběhu konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Odborného učiliště a Základní školy praktické Holešov, IČ 47935910, dle přílohy č. 063113-P02;
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2. Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle
přílohy č. 0631-13-P04;
3. Střední průmyslové školy strojnické Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0631-13-P06;
4. Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 0631-13P08;
5. Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 0631-13-P10;
6. Gymnázia Kroměříž, IČ 70843309, dle přílohy č. 0631-13-P12;
7. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČ 00566411,
dle přílohy č. 0631-13-P14;
8. Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0631-13-P16;
9. Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131, dle přílohy č.
0631-13-P18;
10. Základní umělecké školy Zlín, IČ 00838926, dle přílohy č. 0631-13-P20;
11. Základní umělecké školy Zlín - Malenovice, IČ 46310983, dle přílohy č. 0631-13-P22;
12. Základní umělecké školy Zdounky, IČ 63414945, dle přílohy č. 0631-13-P24;
13. Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČ 46311149, dle přílohy č. 0631-13-P26;
14. Základní školy praktické a Základní školy speciální Slavičín, IČ 61716472, dle přílohy č.
0631-13-P28.

38

Projekt "Lidské zdroje - bohatství Bílých Karpat"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R13/13

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Lidské zdroje - bohatství Bílých Karpat" dle
přílohy 0626-13-P02;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/10/0269 včetně jejich
příloh dle příloh č. 0626-13-P03 až č. 0626-13-P06.

39

Hry VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R13/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2013 dle přílohy č.
0625-13-P01;
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků (příspěvek) mezi Zlínským krajem a
Českým olympijským výborem, IČ 48546607, se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10,
dle přílohy č. 0625-13-P02.
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40

Veřejná zakázka Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm II - JŘBÚ - uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R13/13

bere na vědomí
protokoly o jednání komise k veřejné zakázce Zajištění sociálních služeb typu sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm II dle
přílohy č. 0641-13-P01;
schvaluje
a) přidělení veřejné zakázky s názvem Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace
pro osoby se zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm II uchazeči Iskérka o.
p. s., se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 28647912,
b) uzavření smlouvy s uchazečem Iskérka o. p. s., se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 28647912, dle příloh č. 0641-13-P02 a č. 0641-13-03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s ukončením
realizace veřejné zakázky Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm II, dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v termínu do 01.07.2013;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem dle příloh č. 0641-13-P02 a č. 0641-13-P03, v termínu do 30.06.2013.

41

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R13/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0096/2013 dle přílohy č. 0639-13-P01;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu poskytnutí dotace z Evropských strukturálních fondů
a státního rozpočtu na rok 2013 ve výši 111.693,83 Kč příspěvkové organizaci Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 0639-13-P02.

43

Sociální služby - Plán útlumu Domova pro seniory Podlesí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R13/13

bere na vědomí
plán útlumu Domova pro seniory Podlesí začleněného do příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0638-13-P01;
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schvaluje
zastavení přijímání uživatelů do služby domovy pro seniory, identifikátor 2952927,
poskytované v Domově pro seniory Podlesí začleněném do příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a to s účinností od 18.06.2013.

44

Plnění akčních plánů Koncepce protidrogové politiky a Koncepce prevence
kriminality ve Zlínském kraji za rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R13/13

bere na vědomí
1. plnění Akčního plánu Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016
za rok 2012 dle přílohy č. 0637-13-P01;
2 plnění Akčního plánu Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014
za rok 2012 dle přílohy č. 0637-13-P02.

45

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R13/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Výběr dodavatele výpočetní techniky" dle přílohy č. 0603-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1 - dodávka monitorů, kterou předložil dodavatel CS
Data, s. r. o., se sídlem Výstavní 1377, Ostrava-Moravská Ostrava PSČ 702 00, IČ
61973629;
2.výběr nejvhodnější nabídky pro část 2 - dodávka dokovacích stanic, kterou předložil
dodavatel TENO PLUS, s. r. o., se sídlem tř. 3. května 325, Zlín-Malenovice, IČ 46901906;
3. uzavření smlouvy pro část 1 - dodávka monitorů s dodavatelem CS Data, s. r. o., se
sídlem Výstavní 1377, Ostrava-Moravská Ostrava PSČ 702 00, IČ 61973629, dle přílohy č.
0603-13-P02.;
4. uzavření smlouvy pro část 2 - dodávka dokovacích stanic s dodavatelem TENO PLUS, s.
r. o., se sídlem tř. 3. května 325, Zlín-Malenovice, IČ 46901906, dle přílohy č. 0603-13-P03.

46

Záměr pronájmu - parkovací místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R13/13

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez čp/če, budova garáží, stojící na pozemku
na p. č. st. 8638, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín dle
přílohy č. 0604-13-P01.
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47

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R13/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0101/2013 dle přílohy č. 0643-13-P01.

48

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R13/13

schvaluje
doplněný návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 26.06.2013
uvedený v příloze č. 0608-13-P02.

49

Rozpočtové opatření - monitoring médií pro Zlínský kraj

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R13/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0106/2013 dle přílohy č. 0644-13-P01.

50

Investiční dotace pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, neinvestiční dotace
obcím na zabezpečení akceschopnosti JPO II a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R13/13

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.05. 2013 č. 0410/R10/13 - část bere na vědomí a
doporučuje - bod 1, písm. f, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit účelovou investiční dotaci Hasičskému záchrannému
sboru Zlínského kraje, IČ 70887306, ve výši 500.000 Kč, na pořízení výcvikového objektu;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) rozpočtové opatření č. ZZK/0017/2013 dle přílohy č. 0645-13-P01;
b) účelovou investiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ
70887306, ve výši 1.000.000 Kč, na pořízení výcvikového objektu;
c) navýšení účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek
požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí, a to za podmínek uvedených v
Rozhodnutí MV - GŘ HZS ČR, kterým se mění rozhodnutí ze dne 28. ledna 2013 dle přílohy
č. 0645-13-P02:
1. obec Babice, IČ 00290777, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
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3. město Bojkovice, IČ 00290807, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000
Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
6. město Holešov, IČ 00287172, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
7 obec Horní Bečva, IČ 00303771, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
8. obec Jablůnka, IČ 00303852, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
9. město Karolinka, IČ 00303909, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 221.000 Kč,
10. město Koryčany, IČ 00287334, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000
Kč,
11. město Kunovice, IČ 00567892, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
12. město Luhačovice, IČ 00284165, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000
Kč,
13. obec Nedakonice, IČ 00291153, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000
Kč,
14. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, o částku 42.000 Kč, na celkovou výši
dotace 892.000 Kč,
15. město Slavičín, IČ 00284459, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
16. město Slušovice, IČ 00284475, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000
Kč,
17. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace
121.000 Kč,
18. obec Strání, IČ 00291340, o částku 42.000 Kč, na celkovou výši dotace 242.000 Kč,
19. město Vizovice, IČ 00284653, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
20. obec Vlčnov, IČ 00291561, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši dotace 121.000 Kč,
21. statutární město Zlín, IČ 00283924, o částku 21.000 Kč, na celkovou výši 921.000 Kč.
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Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R13/13

schvaluje
vytvoření pracovní skupiny pro koordinaci IT v nemocnicích založených Zlínským krajem dle
přílohy č. 0646-13-P01.

Zlín 17. června 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Ivan Mařák v. r.
náměstek hejtmana
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