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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 17. zasedání dne 09.09.2013
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0747/R17/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0878-13-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0513/R13/11 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zpracovat prověřovací studii ke stanovení závazných ukazatelů a předložit
Radě Zlínského kraje investiční záměr akce s názvem akce "Víceúčelová sportovní hala při
Masarykově gymnáziu Vsetín" v termínu do 31.08.2013.“ - na termín plnění 16.12.2013;
2. usnesení č. 0605/R14/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
investic zajistit všechny potřebné úkony související s ukončením veřejné zakázky
"Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - I" a s realizací veřejné zakázky
"Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - II" dle zákona č. 137/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů v termínu do 09.09.2013.“ - na termín plnění 21.10.2013;
3. usnesení č. 0728/R16/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
školství, mládeže a sportu ve spolupráci s vedoucím Odboru investic předložit Radě
Zlínského kraje v termínu do 09.09.2013 investiční záměry na akce realizované v rámci
projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji“:
a) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – Centra vzdělávání
b) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín - Centra vzdělávání
c) Střední odborné učiliště Uherský Brod - Centra vzdělávání
d) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín - Centra
vzdělávání
e) Střední průmyslová škola Zlín - Centra vzdělávání
f) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - Centra vzdělávání
g) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Centra vzdělávání
h) Střední průmyslová škola Otrokovice - Centra vzdělávání
i) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí - Centra vzdělávání
j) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - Centra vzdělávání
k) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - Centra vzdělávání
l) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod - Centra vzdělávání.“
- na termín plnění 23.09.2013.
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Navýšení dotace UTB ve Zlíně - kurz "Základy podnikání"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0748/R17/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení účelové neinvestiční dotace poskytované
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, na podporu zahájení podnikání absolventů
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně formou realizace kurzu „Základy podnikání“ o částku
100.000 Kč na celkovou částku 300.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje dle přílohy č. 0845-13-P02.
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SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0749/R17/13

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.02.2013 č. 0143/R04/13:
1. část schvaluje - bod 3, kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo č. D/0165/2011/INV na projektové práce se společností CENTROPROJEKT,
a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 26907241, dle přílohy č. 0184-13-P03;
2. část schvaluje - bod 4, kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. D/1985/2012/INV na dodatečné projektové práce se společností
CENTROPROJEKT, a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 26907241, dle přílohy
č. 0184-13-P04;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/0165/2011/INV na projektové práce
uzavřené mezi Zlínským krajem a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem
Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 01643541, dle přílohy č. 0850-13-P03;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1985/2012/INV na projektové práce
uzavřené mezi Zlínským krajem a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem
Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 01643541, dle přílohy č. 0850-13-P04;
3. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 04/08/13 „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II.
etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část" dle
přílohy č. 0850-13-P02;
pověřuje
Odbor koordinace rozvojových aktivit Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce
investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba
10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část".
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Albertova vila - sanační a statické opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0750/R17/13

bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce "Albertova vila - sanační a statické opatření" dle přílohy č. 0842-13P01.
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Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - předání majetku k hospodaření p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0751/R17/13

předává
1. hmotný movitý majetek a spotřební materiál k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 084413-P02;
2. hmotný movitý majetek a spotřební materiál k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 084413-P03;
3. hmotný movitý majetek a spotřební materiál k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 084413-P04;
4. spotřební materiál k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0844-13-P05;
5. kulturní předměty k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně, IČ 00094889, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0844-13-P011;
schvaluje
uzavření podlicenčních smluv mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00094889,
dle příloh č. 0844-13-P06 až č. 0844-13-P10.
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Školství - projektový a finanční rámec OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0752/R17/13

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín – realizace úspor
energie" dle přílohy č. 0852-13-P01;
ukládá
příspěvkové organizaci Zlínského kraje Střední zdravotnická škole a VOŠ zdravotnická Zlín,
IČ 00226319, ve spolupráci s Odborem investic předložit ke schválení Radě Zlínského kraje
v termínu do 21.10.2013 investiční záměr na akci "Střední zdravotnická škola a VOŠ
zdravotnická Zlín – realizace úspor energie";
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souhlasí
s podáním projektové žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní
prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v souladu s
předkládaným projektovým a finančním rámcem a pravidly OP Životní prostředí.
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Školství - Gymnázium J. A. Komenského Uh. Brod - oprava výplní otvorů – dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0753/R17/13

bere na vědomí
oznámení zaslané uchazečem Jiří Novák - truhlář, se sídlem Hradební 2336, 688 01
Uherský Brod, IČ 10095802, dle přílohy č. 0851-13-P01;
schvaluje
1. výběr druhé nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Gymnázium J. A.
Komenského Uh. Brod - výměna oken a vstupních dveří“, kterou předložil uchazeč
JAVORNÍK-CZ-PLUS s. r. o., se sídlem Štítná nad Vláří 414, PSČ 763 33 Štítná nad Vláří,
IČ 25302809,
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem JAVORNÍK-CZ-PLUS s. r. o., se sídlem Štítná nad
Vláří 414, PSČ 763 33 Štítná nad Vláří, IČ 25302809, dle příloh č. 0851-13-P02 až č. 085113-P06.
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Školství - SŠ hotelová a služeb Kroměříž - investiční záměr OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0754/R17/13

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 26.08.2013, č. 0746/R16/13, část schvaluje, bod 1,
písm. b) "SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova" dle
přílohy č. 0808-13-P03;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 983/3/150/364/08/13 na akci
"SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova" dle přílohy č.
0853-13-P01;
2. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Střední škola hotelová
a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 4794832, na akci "SŠ
hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova", dle přílohy č.
0853-13-P02, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
822/3/150/305/10/11 – 02/07/13 akce "Základní škola Zlín, Mostní - Stavební úpravy
stravovacího objektu" dle přílohy č. 0853-13-P03;
4. změnu č. 2 rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2013/ŘDP příspěvkové
organizaci Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na akci "Základní škola Zlín, Mostní Stavební úpravy stravovacího objektu", dle přílohy č. 0853-13-P04, za podmínky schválení
snížení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
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5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní
škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na rok 2013, dle přílohy č. 0853-13-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0162/2013 dle přílohy č. 0853-13-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž, IČ 4794832, na akci "SŠ hotelová a služeb Kroměříž –
realizace úspor energie v areálu Pavlákova";
2. snížení poskytnuté investiční dotace na výši 10.532.000 Kč příspěvkové organizaci
Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na akci "Základní škola Zlín, Mostní - Stavební
úpravy stravovacího objektu";
pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie
v areálu Pavlákova", v případě přidělení dotace z OPŽP;
b) ředitele shora uvedené příspěvkové organizace Zlínského kraje předložit žádost o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Sociální služby - Dům sociálních služeb Návojná - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0755/R17/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Dům
sociálních služeb Návojná - oprava střechy“ - dodávka stavby dle přílohy č. 0849-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Dům sociálních služeb Návojná oprava střechy“, kterou předložil uchazeč IZOLTING MORAVIA, s. r. o., se sídlem Bučiska
621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26867125,
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem IZOLTING MORAVIA, s. r. o., se sídlem Bučiska
621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26867125, dle přílohy č. 0849-13-P02, za
podmínky schválení rozpočtového opatření č. ZZK/0018/2013 Zastupitelstvem Zlínského
kraje;
zplnomocňuje
1. společnost KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce)
"Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa", dle přílohy č. 0849-13-P03,
2. společnost KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín IČ 25507893, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce)
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - V. etapa CHB Vsetín Rokytnice", dle
přílohy č. 0849-13-P04,
3. společnost CENTROPROJEKT GROUP, a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ
01643541, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby
(akce): "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - II. etapa Domov pro osoby se
zdravotním postižením Valašské Meziříčí", dle přílohy č. 0849-13-P05,
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4. společnost ATRIS, s. r. o., se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, IČ 28608909,
k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce):
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - III. etapa Chráněné bydlení Vsetín
Luh", dle přílohy č. 0849-13-P06,
5. společnost ATRIS, s. r. o., se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, IČ 28608909,
k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce):
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - IV. etapa – CHB Rožnov pod
Radhoštěm, Zemědělská", dle přílohy č. 0849-13-P07,
6 společnost ATRIS, s. r. o., se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, IČ 28608909, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce):
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - VI. etapa – CHB Rožnov pod
Radhoštěm, Sluneční", dle přílohy č. 0849-13-P08,
7. společnost FORMICA, s. r. o., se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČ 46982663, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce):
"Domov pro seniory Luhačovice", dle přílohy č. 0849-13-P09.
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Zdravotnictví - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0756/R17/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje, č. 982/3/170/169/08/13 s
názvem "ZZS ZK – výjezdová základna Uh. Brod - oplocení" dle přílohy č. 0857-13-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0153/2013 dle přílohy č. 0857-13-P02;
3. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
695/3/170/120/06/10 – 06/08/13 „Kroměřížská nemocnice a. s. – rekonstrukce kuchyně" dle
přílohy č. 0857-13-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0149/2013 dle přílohy č. 0857-13-P04;
5. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08 – 07/08/13 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální
objekt - Infrastruktura" dle přílohy č. 0857-13-P05.
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Zdravotnictví - ROP Střední Morava a OP Životní prostředí - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0757/R17/13

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje – výjezdové základny – projektová dokumentace" dle přílohy č. 085813-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje – výjezdové základny – projektová dokumentace", kterou předložil uchazeč
CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ 01643541,
pro část 1 veřejné zakázky - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová
základna Morkovice - Slížany;
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2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem
Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ 01643541, pro část 1 veřejné zakázky, dle přílohy č. 085813-P03;
3. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje – výjezdové základny – projektová dokumentace", kterou předložil uchazeč
KB projekt s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, pro část 2 veřejné
zakázky - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod
Radhoštěm;
4. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem KB projekt s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01
Zlín, IČ 25507893, pro část 2 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0858-13-P04;
5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1452/2013/ŘDP se společností ERDING, a.
s., se sídlem Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno, IČ 25512455, dle přílohy č. 0858-13-P05;
zplnomocňuje
1. společnost CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ
01643541, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti akce
"Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice - Slížany",
dle přílohy č. 0858-13-P06;
2. společnost KB projekt s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti akce "Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm", dle
přílohy č. 0858-13-P07.

13

Veřejná zakázka "Zajištění zahraniční studijní cesty - Zkušenosti pro podporu
inovačního podnikání"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0758/R17/13

schvaluje
zadání veřejné zakázky: „Zajištění zahraniční studijní cesty – Zkušenosti pro podporu
inovačního podnikání“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 0855-13-P02
až č. 0855-13-P12, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0855-13-P13 a současným
uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele a na stránkách
poskytovatele dotace www.rr-strednimorava.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, Mgr. Libor Fusek, Ing. David
Mareček a náhradníky ve složení: Ing. Veronika Křižková, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing.
Ivana Habartová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing. David Mareček;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger , Mgr. Milan Filip, Ing. David Mareček;
PhDr. Jana Pšejová; RNDr. Jan Vaněk a náhradníky ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová,
Ing. Jana Koldová, Ing. Ivana Habartová, Ing. Tomáš Marek; Mgr. Stanislav Jaša;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné
zakázky: „Zajištění zahraniční studijní cesty – Zkušenosti pro podporu inovačního podnikání“
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 28.02.2014.
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Programový fond Zlínského kraje - tisk 08

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0759/R17/13

bere na vědomí
„Programový fond Zlínského kraje - tisk 08“ dle přílohy č. 0846-13-P01.
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Příspěvkové organizace - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0760/R17/13

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o., IČ 70850917, dle přílohy č. 084813-P01, za podmínky, že nejpozději do 30.09.2013 Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí
sloučení Hrádku, domova pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace, IČ
70850917 (přejímající příspěvková organizace) a Radosti, domova pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvkové organizace, IČ 70850861 (zanikající příspěvková organizace), s
účinností od 01.01.2014;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Aranka
Medková Pekárková, Ing. Alena Grebíková, Ing. Karol Muránsky.
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Příspěvkové organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0761/R17/13

schvaluje
zápis o průběhu výběrového řízení dle přílohy č. 0847-13-P01;
jmenuje
s účinností od 01.11.2013 paní Mgr. Ivanu Kudelovou na pracovní místo ředitelky Dětského
centra Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, na dobu určitou do 31.10.2015, dle
přílohy č. 0847-13-P02;
stanovuje
s účinností od 01.11.2013 plat paní Mgr. Ivaně Kudelové, ředitelce Dětského centra Zlín,
příspěvková organizace, IČ 839281, dle přílohy č. 0847-13-P03.

8/31
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Úspory rozpočtu ZK v roce 2013 a převody do roku 2014 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0762/R17/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2013 dle přílohy č.
0833-13-P01.

19

Veřejná zakázka "Úvěr na předfinancování projektů Zlínského kraje z fondů EU",
Úprava č. 3 rozpočtového výhledu ZK na roky 2012-2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0763/R17/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Úvěr na
předfinancování projektů Zlínského kraje z fondů EU" dle přílohy č. 0834-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, IČ: 45244782, dle přílohy č. 0834-13-P03;
3. úpravu č. 3 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2012-2015 dle přílohy č. 083413-P04.

20

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0764/R17/13

souhlasí
1. s pronájmem pozemků p.č. 1371/2, o výměře 80 m2, p. č. 1371/4, o výměře 5 m2 a p. č.
1371/5, o výměře 163 m2, vše ostatní plocha, k. ú. Částkov příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, obci Částkov, Částkov 86,
PSČ 687 12 Bílovice, IČ 00360392, na dobu určitou od 10.09.2013 do 09.09.2023 za
nájemné ve výši 384 Kč za období od 10.09.2013 do 31.12.2013 a ve výši 1.240 Kč/rok od
01.01.2014, dle přílohy č. 0830-13-P02;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a to myčky
nádobí průchozí zn. Zanussi, inv. číslo 106, pořizovací cena 105.604 Kč, zůstatková cena 0
Kč, formou fyzické likvidace;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská
499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení VTL plynovodu v pozemku p. č. 2435/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Tlumačov na Moravě, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1494-209/2012,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.290 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská
499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemcích p. č. 1120/2,
p. č. 1120/8, p. č. 1120/9, p. č. 1120/13, p. č. 1120/14, vše ostatní plocha, v k. ú. Neubuz, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 526-44/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 12.600 Kč + DPH.
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Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0765/R17/13

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:
1. pozemku
- p. č. 1560/19, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3067-064/2013 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Napajedla do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 14.584 Kč;
2 pozemku
- p. č. st. 529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2089-289/2013 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Uherské Hradiště do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400 za cenu 24.574 Kč;
3. pozemků
- p. č. 6322/1, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
- p. č. 6322/2, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 449-112/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Ostrožská Lhota, do vlastnictví Římskokatolické farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem,
se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 27, PSČ 696 71, IČ 48842532, za cenu 3.762
Kč;
4. 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, do vlastnictví Petra Verbíka, bytem trvale Kopánky 1690, Staré město, PSČ 686
03 za cenu 1.360 Kč;
B. rozpočtové opatření č. ZZK/0024/2013 dle přílohy č. 0832-13-P11.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0766/R17/13

ukládá
a) Základní škole a Mateřské škole speciální Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60370432, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 6.893 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 17/2013, uvedeného v příloze č. 0831-13-P04;
b) Dětskému domovu, Základní škole a Praktické škole Valašské Klobouky, Smolina 16, 766
01 Valašské Klobouky, IČ 61716634, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 8.100 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 18/2013, uvedeného v příloze č. 0831-13-P07;
rozhodla
o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 31.139 Kč, vyměřeného Centru poradenství
pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČ 70850992,
Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 11/2013, dle
přílohy č. 0831-13-P10;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0154/2013 dle přílohy č. 0831-13-P08.
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Poskytnutí přímých dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0767/R17/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investičních účelových dotací na realizaci vodohospodářských projektů v
členění:
1. Město Bojkovice, IČ 00290807, dotace ve výši 6.867.000 Kč, na projekt nazvaný
Kanalizace Bojkovice,
2. Obec Bílovice, IČ 00290793, dotace ve výši 3.294.000 Kč, na projekt nazvaný Dostavba
kanalizační sítě v obci Bílovice,
3. Povodí Moravy s. p., IČ 70890013, dotace ve výši 2.000.000 Kč, na akci nazvanou
Zvyšování ochrany před povodněmi ve Zlínském kraji;
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/1451/2012/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a
obcí Seninka, IČ 00635821, dle přílohy č. 0841-13-P09;
c) poskytnutí dotací obcím oceněným v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2013:
1. obci Vysoké Pole, IČ 00284700, investiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč na akci II. a IV.
etapa - Rekonstrukce budovy 118,
2. obci Prlov, IČ 00284246, neinvestiční dotaci ve výši 600.000 Kč na opravu chodníků v
obci Prlov a opravu hasičské zbrojnice,
3. obci Kateřinice, IČ 00303917, investiční dotaci ve výši 430.000 Kč na rekonstrukci a
modernizaci víceúčelového areálu s multifunkčním hřištěm a s přístřešky,
4. obci Skaštice, IČ 00304212, neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč na nákup techniky,
mobiliáře, dresů pro mladší fotbalisty, světel do kostela a zhotovení hanáckých krojů,
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5. obci Nedašov, IČ 00488909, neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč na informační tabuli a
nákup drobného majetku,
6. obci Valašská Polanka, IČ 00304361, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na nákup
barevných tonerů do tiskáren a kopírek obce Valašská Polanka,
7. obci Ratiboř, IČ 00304263, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na domeček pro malé
čtenáře,
8. obci Kašava, IČ 00284050, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na ozvučenou kulturu v
Kašavě,
9. obci Lípa, IČ 00568627, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na opravu fasády budovy
OÚ a MŠ v Lípě;
d) změnu účelu dotace poskytnuté TJ Bojkovice, IČ 46956425, ve výši 300.000 Kč na
pořízení elektrické instalace, úpravu oken, sádrokartonový podhled a klimatizaci dle přílohy
č. 0841-13-P08;
e) poskytnutí dotace pro místní akční skupiny Zlínského kraje na zpracování integrovaných
strategií rozvoje území ve výši 1.300.000 Kč dle přílohy č. 0841-13-P07;
f) rozpočtové opatření č. ZZK/0023/2013 dle přílohy č. 0841-13-P10;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0160/2013 dle přílohy č. 0841-13-P11.

24

Dotace na proplacení náhrady škod způsobených zvláště chráněným živočichem rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0768/R17/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0150/2013 dle přílohy č. 0839-13-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0158/2013 dle přílohy č. 0839-13-P02.
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Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (odstranění nepoužitelných léčiv, TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0769/R17/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0152/2013 dle přílohy č. 0868-13-P01.

26

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0770/R17/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o hospodaření nemocnic založených
Zlínským krajem dle příloh č. 0869-13-P01 až č. 0869-13-P04;
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bere na vědomí
informaci o plnění obchodního plánu nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č.
0869-13-P05 až č. 0869-13-P08.
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Zdravotnictví - nepeněžitý vklad do základního kapitálu Uherskohradišťské
nemocnice a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0771/R17/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o nepeněžitém vkladu v hodnotě 18.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, z částky 397.900.000 Kč na částku
415.900.000 Kč. Zvýšení základního kapitálu proběhne formou upsání nových akcií, přičemž
nepeněžitý vklad bude splacen nemovitým majetkem ve vlastnictví Zlínského kraje, jehož
hodnota byla oceněna znaleckým posudkem č. 5633-220/2013 ze dne 31.07.2013 dle
přílohy č. 0870-13-P02;
2. pověřit Radu Zlínského kraje realizací nepeněžitého vkladu, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, z částky 397.900.000 Kč na částku
415.900.000 Kč.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek investičního
záměru, změna tvorby a použití investičního fondu na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0772/R17/13

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
948/3/170/165/05/13-01/08/13 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK – defibrilátory a moduly kapnometrie" o
celkových nákladech 11.828.000 Kč, dle přílohy č. 0872-13-P02;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0872-13-P03.
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Doprava - Investiční záměr, změna č. 5 investičního fondu na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0773/R17/13

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 980/3/110/229/08/13 k provedení díla "
Silnice III/48711: Stanovnice, most ev. č. 48711-8", o celkových nákladech 8.459.000 Kč,
dle přílohy č. 0837-13-P02;
B. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2013, dle přílohy č. 0837-13-P03.
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31

Kultura - navýšení příspěvku na provoz, navýšení závazného objemu ostatních
osobních nákladů na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0774/R17/13

schvaluje
1) navýšení příspěvku na provoz na rok 2013 o 100.000 Kč na konečnou výši 4.608.000 Kč
u příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 083613-P02;
2) navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady na rok 2013 o 42.000
Kč na konečnou výši 313.500 Kč u příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí,
IČ 00098639, dle přílohy č. 0836-13-P03.

32

Filharmonie B. Martinů, o. p. s. - navýšení neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0775/R17/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0156/2013 dle přílohy č. 0835-13-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení účelové neinvestiční dotace o 200.000 Kč
na 19.250.000 Kč Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, a uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě D/2438/2012/KUL o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace dle
přílohy č. 0835-13-P02.

33

Dotace do oblasti mládeže a sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0776/R17/13

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. "DĚTEM", obecně prospěšná společnost, Zlín, IČ 25583611, ve výši 35.000 Kč na XIV.
ročník soutěže "Zlínský vorvaň 2013";
2. "HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633, ve výši 10.000 Kč na Letní integrační tábor Klubu
dětí a mládeže;
3. "Lačnovjané pro lepší Lačnov", IČ 01606468, ve výši 5.000 Kč na Vánoční turnaj ve
stolním tenise;
4. 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm o.s., IČ 22662723, ve výši 30.000 Kč na Mezinárodní
florbalový turnaj "HORNET´S CUP 2013";
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5. 1.DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 4.000 Kč na 4. Moravia tour 2013 v
minigolfu a 1. liga;
6. Aerobik klub Zdena Zlín, IČ 26680769, ve výši 15.000 Kč na Mistrovství světa ve
sportovním aerobiku a fitness týmech 2013 (Bělehrad-Srbsko);
7. Altissimo, s. r. o., Zlín, IČ 26928388, ve výši 20.000 Kč na Mistrovství České republiky v
lezení na obtížnost;
8. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7312 Zlaté šípy, IČ 62335103, ve výši
10.000 Kč na Orientační závod pro děti a mládež "Železobeton - mapování";
9. AUTOKLUB Vsetín - město v AČR, IČ 65469372, ve výši 50.000 Kč na Mistrovství České
republiky v rally "Partr rally Vsetín 2013";
10. AVZO TSČ ČR Zděchov, IČ 47997800, ve výši 10.000 Kč na Přebor Moravy Zděchovská grapa;
11. Běžecký klub Holešov, IČ 47934921, ve výši 5.000 Kč na Halový mládežnický fotbalový
turnaj;
12. Centrum historie OB, Zlín, IČ 68686188, ve výši 2.000 Kč na Podzim s mapou;
13. Czech Apnea Team, Zlín, IČ 26581027, ve výši 10.000 Kč na 6. ročník mezinárodního
závodu v potápění na nádech "Zlín Cup 2013";
14. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, ve výši 10.000 Kč na Sportovní
a zábavný program pro děti "Všeminění";
15. Discgolf Club Slovácko, Uherské Hradiště, IČ 22605975, ve výši 8.000 Kč na
Mezinárodní turnaj v discgolfu k výročí založení Československa;
16. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 14.000 Kč na Mezinárodní halový
turnaj v kopané žen "Mikulášský turnaj";
17. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV, IČ 47935251, ve výši 40.000 Kč na 20. ročník závodu
horských kol "Bikemaraton Drásal";
18. FC Fryšták, IČ 65792157, ve výši 5.000 Kč na Turnaje žáků a přípravky v malé kopané
"O POHÁR STAROSTY OBCE LUKOVEČEK";
19. FC Malenovice, IČ 26642727, ve výši 8.000 Kč na Turnaj v kopané přípravky;
20. FC Slovácká Sparta Spytihněv, IČ 13694316, ve výši 5.000 Kč na Fotbalový turnaj
přípravek;
21. FC Slušovice, IČ 64467163, ve výši 5.000 Kč na 7. ročník fotbalového turnaje přípravek
(ročník 2004 a mladší) "O pohár starosty města Slušovice";
22. Fighters centrum Spartakus Vsetín, IČ 22845062, ve výši 5.000 Kč na Oblastní kolo
jihomoravské oblasti v boxu (II. liga);
23. Fotbalový klub Boršice u Blatnice, IČ 61704156, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní
fotbalový turnaj "O Pohár starosty obce";
24. Fotbalový klub Luhačovice, IČ 46308326, ve výši 20.000 Kč na 36. ročník turnaje ve
fotbale mužů "Lázeňský pohár" k příležitosti 100. výročí fotbalu v Luhačovicích;
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25. Golf club Uherské Hradiště, IČ 27025306, ve výši 10.000 Kč na Golfový turnaj
"Moravská dětská túra mládeže 2013";
26. Helena Jarešová, Valašské Meziříčí, IČ 18959601, ve výši 20.000 Kč na Mistrovství
Evropy Dance4Fans 2013 (Valkenburg aan de Geul-Holandsko);
27. Helena Křiváčková, bytem Větrná 1037, 686 05 Uherské Hradiště, ve výši 6.000 Kč na
Mezinárodní turnaj v showdownu (Breda-Holandsko);
28. Hockey club Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48773026, ve výši 15.000 Kč na Předsezónní
turnaj žáků 3. - 8. tříd v ledním hokeji;
29. HOKEJ Uherský Ostroh, o.s., IČ 27037487, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní turnaj v
ledním hokeji přípravek 2. a 3. tříd (ročník 2004 a mladší);
30. Christophe Delattre, Olomouc, IČ 73310531, ve výši 10.000 Kč na Zlín Pétanque Open
2013;
31. Intercup Zlín, IČ 27031616, ve výši 5.000 Kč na Závěrečný závod 22. ročníku Zlínského
šampionátu INTERCUP v RC Rally "1. RC rally ZLÍN";
32. Inventis CZ s. r. o., Vsetín, IČ 26856433, ve výši 15.000 Kč na 1. ročník mezinárodní
soutěže nohejbalových klubových týmů "INTERLIGA 2013";
33. Jezdecký klub SPORT Pravčice, IČ 47934859, ve výši 8.000 Kč na 36. ročník
jezdeckých závodů "Hanácký pohár";
34. Jezdecký klub Zlín, IČ 18559883, ve výši 8.000 Kč na Jezdecké soutěže v parkurovém
skákání "Hobby jezdecké závody";
35. JK PRUSINOVICE o. s., IČ 26595516, ve výši 8.000 Kč na Jezdecké hobby závody;
36. Klub biatlonu, Halenkovice, IČ 65792114, ve výši 3.000 Kč na Mistrovství České
republiky v letním biatlonu žactva (Staré Město pod Landštejnem);
37. Klub moderní gymnastiky Zlín, IČ 65792840, ve výši 8.000 Kč na 6. ročník pohárového
závodu v moderní gymnastice "Zlín Cup";
38. Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o. s., IČ 18189776, ve výši 15.000 Kč na 49.
ročník závodu Moravského žebříčku v orientačním běhu "Pohár Hanáckých Athén 2013";
39. Klub přátel ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí, IČ 70238511, ve výši 12.000 Kč na 2.
ročník "Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže";
40. Krajská rada AŠSK ČR Zlínský kraj, Holešov, IČ 70930139, ve výši 40.000 Kč na
Krajské kolo v přespolním běhu a ve stolním tenise základních a středních škol;
41. Kuželkářský klub Slavičín, IČ 22730583, ve výši 8.000 Kč na Mezinárodní turnaj
čtyřčlenných družstev v kuželkách "CYRILOMETODĚJSKÝ TURNAJ";
42. Lukostřelecký klub 3D Mrlínek, IČ 26642701, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní finálový
závod v lukostřelbě "GRAND PRIX 2013";
43. Lyžařský klub SKI Zlín Charvátová o. s., IČ 61715875, ve výši 15.000 Kč na Světový
pohár v alpských disciplínách (Lake Louise-Kanada);
44. Markéta Bodláková, bytem Lipina 106, 766 01 Valašské Klobouky, ve výši 10.000 Kč na
Mistrovství České republiky S - děti, junioři 2013 (skokové soutěže);
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45. Martin Cetkovský, bytem Nová čtvrť 1225, 686 03 Staré Město, ve výši 6.000 Kč na
Mistrovství světa v naturální kulturistice a fitness (Zakyntos-Řecko);
46. Mateřská škola Montessori - Dětem s.r.o., Zlín, IČ 01722255, ve výši 3.000 Kč na Akce
pro děti "Ve zdravém těle zdravý duch";
47. Mažoretky Holešov, o.s., IČ 22839089, ve výši 8.000 Kč na Mistrovství Evropy
mažoretek NBTA 2013 (Lillehammer-Norsko);
48. Mažoretky Jany Pavlíčkové o.s., Kroměříž, IČ 22607552, ve výši 5.000 Kč na
Mažoretkový workshop mažoretkové skupiny LEXY Kroměříž;
49. Mensa České republiky, Praha, IČ 45248591, ve výši 10.000 Kč na Krajské kolo soutěže
Logická olympiáda 2013 ve Zlínském kraji;
50. MGC Holešov, o.s., IČ 26615606, ve výši 30.000 Kč na Pohár mistrů evropských zemí v
minigolfu "EUROPACUP Holešov 2013";
51. Mgr. Aleš Kořínek, Kuřim, IČ 87076811, ve výši 5.000 Kč na Turnaje v miniházené pro
1. stupeň základních škol;
52. MTBikers o.s., Břestek, IČ 26526662, ve výši 20.000 Kč na Cyklistický závod "MTBikers
CROSSCOUNTRY A DĚTSKÝ CYKLODEN";
53. MTB-TRIAL CLUB, Vsetín, IČ 22907149, ve výši 8.000 Kč na Bodovací soutěž ve
zručnosti-dovednosti při ovládání motocyklu (MTB) "HOBBY TRIAL VALACHY";
54. Muškařský sportovní klub Zlín o.s., IČ 26659271, ve výši 6.000 Kč na Víkendová
muškařská škola pro mládež a závod v lovu ryb na umělou mušku;
55. Myslivecké sdružení Javořina Halenkov, o.s., IČ 64123405, ve výši 5.000 Kč na
Myslivecký trojboj;
56. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 30.000 Kč na 17. ročník mezinárodního
nohejbalového turnaje trojic "Valach OPEN Vsetín 2013";
57. OB Vizovice, občanské sdružení, IČ 26579596, ve výši 10.000 Kč na Oblastní žebříček
Zlínského kraje v orientačním běhu (krátká trať);
58. Občanské sdružení 155. horolezecký oddíl Vsetín, IČ 27058221, ve výši 10.000 Kč na
Horolezecký triatlon III;
59. Občanské sdružení pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada, IČ 69211647, ve výši
4.000 Kč na 10. ročník "Mezinárodní atletické závody";
60. OCTOPUS o. s., Otrokovice, IČ 22689869, ve výši 6.000 Kč na 1. ročník sportovní
soutěže "O žlutavskou podkovičku";
61. OFF ROAD 4x4, Vsetín, IČ 26548976, ve výši 20.000 Kč na 11. Internext cross country
rally Vsetín;
62. Okresní fotbalový svaz Vsetín, IČ 01555260, ve výši 10.000 Kč na 3. ročník "Zimní
halová fotbalová liga mladších žáků";
63. OREL jednota Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274423, ve výši 10.000 Kč na 10. ročník
závodu v běhu do vrchu "Běh na Svatý Hostýn";
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64. Orel jednota Kelč, IČ 75081661, ve výši 4.000 Kč na Turnaj Zlínské ligy mladších žáků
ve florbale;
65. Orel jednota Zlín, IČ 64467317, ve výši 5.000 Kč na Volejbalový turnaj smíšených
družstev ve Zlíně;
66. Pavel Javořík, Bystřice pod Hostýnem, IČ 64424421, ve výši 8.000 Kč na Turnaj pro
veřejnost ve squashi mládeže a dospělých;
67. Petra Papežíková, bytem Holešovská 293, 768 42 Prusinovice, ve výši 15.000 Kč na
Juniorské mistrovství světa v plachtění (Leszno-Polsko) a Plachtařské mistrovství České
republiky 2013;
68. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, ve výši 20.000 Kč na 50. ročník mezinárodních
plaveckých závodů "Vánoční cena Zlína 2013";
69. Racketlon klub Vsetín, o.s., IČ 26558238, ve výši 7.000 Kč na Turnaj Racketlon Czech
Tour 2013 "9. Valašský racketlon";
70. RUGBY CLUB Zlín, o.s., IČ 61715883, ve výši 15.000 Kč na Mezistátní utkání
Evropského poháru národů ENC divize 1B v ragby "Česká republika - Ukrajina";
71. Sbor dobrovolných hasičů Babice, IČ 65469241, ve výši 8.000 Kč na Extraliga ČR v
požárním útoku;
72. Sbor dobrovolných hasičů Kunovice, IČ 64123936, ve výši 8.000 Kč na 5. ročník
"miniDUATLON 2013";
73. Sbor dobrovolných hasičů Mladcová, IČ 68729600, ve výši 8.000 Kč na 6. ročník
sportovně - vědomostní soutěže pro děti a mládež "MLADCOVSKÁ HOBLOVAČKA 2013";
74. Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice, IČ 68729596, ve výši 8.000 Kč na 3. ročník
soutěže v požárním sportu mladých hasičů "O pohár starosty obce Mysločovice";
75. Sbor dobrovolných hasičů Velké Těšany, IČ 63414643, ve výši 3.000 Kč na Soutěž v
požárním sportu;
76. Sbor dobrovolných hasičů Vsetín - město, IČ 63701405, ve výši 5.000 Kč na
Výkonnostní soutěž hasičů TFA v silovém hasičském trojboji "The Fastest Fireman Vsetín
2013";
77. Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín, IČ 26651432, ve výši 10.000
Kč na Mezinárodní mistrovství České republiky ve sjednocené kopané "Zlínský pohár 2013";
78. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 15.000 Kč na Finálový turnaj o Mistra České
republiky v kategorii U10 v softballu;
79. Sport Hluk, příspěvková organizace, IČ 72033801, ve výši 2.000 Kč na 2. ročník
nohejbalového turnaje trojic "HLUCKÁ SMEČ 2013";
80. SPORT PRO ŽIVOT 2008, Zlín, IČ 22725407, ve výši 12.000 Kč na IV. ročník závodu
na kolečkových bruslích;
81. SPORTcentrum BYLNICE, o. s. "středisko pro volný čas", IČ 69653445, ve výši 5.000
Kč na Regionální vánoční kuželkářský turnaj 2013;
82. SPORTOVNÍ KLUB MLÁDEŽE VÝSLUNÍ, Uherský Brod, IČ 65325559, ve výši 6.000 Kč
na Přebor smíšených družstev uherskobrodských škol v silovém trojboji;
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83. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, v celkové výši 14.000 Kč na akce:
a) 8. ročník "Memoriál Radima Fuksy v nohejbalu dvojic mládeže a dospělých" ve výši 5.000
Kč,
b) 19. ročník "Mezinárodní velká cena Holešova ve vzpírání mládeže a dospělých" ve výši
9.000 Kč;
84. Sportovní klub Rusava, o. s., IČ 46998161, ve výši 45.000 Kč na X. ročník závodu
horských kol "RUSAVSKÁ 50ka";
85. Sportovní klub X-TRAIL RychloHrad, Hradčany, IČ 22716742, ve výši 15.000 Kč na 2.
ročník turisticko-běžeckého závodu "INOV-8 Hostýnská osma";
86. SPORTOVNÍ KLUBY SLAVIČÍN, IČ 00544621, ve výši 10.000 Kč na 42. ročník
mezinárodního turnaje ve stolním tenisu;
87. Sportovní školička Kocouři o. s., Zlín, IČ 75129124, ve výši 3.000 Kč na III. ročník
"Vánoční turnaj v kopané pro všechny";
88. Squash v pohodě, IČ 26611562, ve výši 7.000 Kč na Squashový přebor vsetínských
středních škol;
89. Středisko volného času, příspěvková organizace, Holešov, IČ 75088606, ve výši 3.000
Kč na 6. ročník "Zápas fotbalových benjamínků 2013";
90. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, ve výši 7.000 Kč na 3.
ročník soutěže "Chemie objektivem";
91. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši
15.000 Kč na Závod žáků středních škol v běžeckém lyžování;
92. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, ve
výši 7.000 Kč na 1. ročník bodovací soutěže týmů "Expedice Velká Javořina, aneb společně
bez hranic";
93. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, ve
výši 10.000 Kč na 6. ročník "Turnaj domovů mládeže Zlínského kraje ve florbalu";
94. Šachový klub Staré Město, IČ 26552001, ve výši 15.000 Kč na 11. ročník "Otevřený
mezinárodní šachový turnaj jednotlivců";
95. Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice, IČ 61703320, ve výši 5.000 Kč na 16. ročník
"Štěpánský turnaj v sálové kopané";
96. Tělocvičná jednota Sokol Morkovice, IČ 47930152, ve výši 15.000 Kč na 15. ročník
závodu v lidovém triatlonu "Morkovské chlap";
97. Tělocvičná jednota Sokol Postoupky, IČ 18189610, ve výši 6.000 Kč na Grand Prix
Zlínského kraje mládeže v rapid šachu;
98. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, IČ 00531138, v celkové výši 10.000 Kč na
akce:
a) 1. ročník "Vánoční turnaj v badmintonu pro hráče do 26-ti let" ve výši 5.000 Kč,
b) Celostátní turnaj tenisu v kategorii mladších žáků a žaček ve výši 5.000 Kč;
99. Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, IČ 62334964, ve výši 4.000 Kč na Přebor žáků
základních škol regionu Vsetín ve stolním tenisu;
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100. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 5.000 Kč na Velká cena
Zlína v kolové 2013;
101. Tělocvičná jednota Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259, v celkové výši
13.000 Kč na akce:
a) 1. ročník "Mikulášský turnaj ve florbalu" ve výši 6.000 Kč,
b) VIII. ročník "Vánoční turnaj v badmintonu" ve výši 7.000 Kč;
102. Tělovýchovná jednota Dolní Lhota, IČ 48472786, ve výši 8.000 Kč na 2. ročník
žákovského halového turnaje v kopané "Pohár starosty obce Dolní Lhota";
103. Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, IČ 44740832, v celkové výši 9.000 Kč na akce:
a) 14. ročník závodu v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie "Běh okolo Soliska"
ve výši 4.000 Kč;
b) Pohárový závod v moderní gymnastice ve společných skladbách s náčiním a bez náčiní
"Českomoravský pohár III." ve výši 5.000 Kč;
104. Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení, IČ 18188389, ve výši 9.000 Kč na
Mistrovství České republiky družstev starších žáků ve vzpírání (finále ligy starších žáků);
105. Tělovýchovná jednota Chvalčov, IČ 18189571, ve výši 3.000 Kč na Halový fotbalový
turnaj mladších přípravek (ročník 2005 a mladší);
106. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 12.000 Kč na XXI.
Mezinárodní mistrovství Moravy „SLOVÁCKÁ 500“ (6. závod Velkomoravské ligy 2013);
107. Tělovýchovná jednota Police, IČ 70640629, ve výši 10.000 Kč na Fotbalový turnaj
mužů a mladších přípravek k 45. výročí založení oddílu kopané v Policích "Polický pohár
2013";
108. Tělovýchovná jednota Poličná, IČ 64123839, ve výši 3.000 Kč na Tradiční fotbalový
turnaj místních částí obce Poličná "Tarahunský pohár";
109. Tělovýchovná jednota Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 10.000 Kč na
Závěrečný závod Krajského žebříčku v orientačním běhu 2013;
110. Tělovýchovná jednota Slovan neslyšících Zlín, IČ 44005687, ve výši 3.000 Kč na 6.
ročník "Memoriál Ludmily Hotařové v bowlingu";
111. Tělovýchovná jednota Sokol Branky, IČ 64124037, ve výši 5.000 Kč na 41. ročník
"Štěpánský turnaj v bleskovém šachu";
112. Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice, IČ 46276581, ve výši 5.000 Kč na Mezinárodní
fotbalový turnaj;
113. Tělovýchovná jednota Sokol Sehradice, IČ 18810641, ve výši 6.000 Kč na Fotbalový
turnaj "MEMORIÁL STANISLAVA KUŽELY";
114. Tělovýchovná jednota Sokol Slopné, IČ 46307451, ve výši 10.000 Kč na 9. ročník
krosu "Slopenská desítka";
115. Tělovýchovná jednota Sokol Valašská Bystřice, IČ 48773603, ve výši 8.000 Kč na
Mezinárodní šachový festival;
116. Tělovýchovná jednota Spartak Uherský Brod, IČ 16361474, ve výši 3.000 Kč na Zimní
pohár ČR v plavání 10-ti letých (Třebíč);
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117. Tělovýchovná jednota SPORT CLUB MEZ BRUMOV, IČ 18757561, ve výši 10.000 Kč
na Veřejný závod tříčlenných družstev v triatlonu "VALAŠSKÝ TRIATLON";
118. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 3.000 Kč na 6. ročník "Vánoční
turnaj ve stolním tenise";
119. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., IČ 00535109, v celkové výši 20.000 Kč
na akce:
a) Přespolní běh pro děti od 4 do 15 let "Běh náměstím" ve výši 5.000 Kč,
b) Mistrovství České republiky ve slalomu a sprintu na divoké vodě ve výši 15.000 Kč;
120. Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov, IČ 65822749, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství
České republiky ve voltiži (Chomutov);
121. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 15.000 Kč na Ligová soutěž smíšených
družstev v tenise;
122. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 7.000 Kč na Tenisové turnaje
kategorie C mladších žáků "Memoriál Věry Sukové", starších žáků a dorostenců;
123. T-gym - sportovní klub kulturistiky - fitness, Uherské Hradiště, IČ 22815210, ve výši
8.000 Kč na II. ročník "Hledáme nejsilnější pracku mládeže okresu Uherské Hradiště";
124. TJ Olympia Zlín, IČ 46308393, ve výši 10.000 Kč na Finále Extraligy silového trojboje
družstev;
125. TJ Prusinovice, o. s., IČ 47933721, ve výši 6.000 Kč na Halové mládežnické fotbalové
turnaje;
126. TJ SOKOL Mysločovice, o.s., IČ 15546713, ve výši 3.000 Kč na Souboj ve
freestylovém moderním tanci "FREEDANCE";
127. TJ Spartak Hluk, o.s., IČ 00395455, v celkové výši 21.000 Kč na akce:
a) 9. ročník celostátního florbalového turnaje mužů "SLOVÁCKÝ POHÁR 2013" ve výši
6.000 Kč,
b) 21. ročník mezinárodního turnaje mládeže ve stolním tenisu "SATELIT 2013" ve výši
15.000 Kč;
128. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní závody v ploutvovém
plavání a rychlostním potápění "NEMO TROPHY 2013";
129. Valachiarun.cz, Vsetín, IČ 22757422, ve výši 10.000 Kč na Běžecké závody pro celou
rodinu "Valachiarun";
130. Valašský sportovní klub Vsetín, IČ 26588331, ve výši 15.000 Kč na 19. ročník závodu
na horských kolech "Valašská padesátka";
131. Valašský šachový klub mládeže, občanské sdružení, Vsetín, IČ 26570726, ve výši
5.000 Kč na 7. ročník ŠACHOVÁ GRAND PRIX ŠKOLNÍ MLÁDEŽE 2013;
132. Volejbalový klub MEZ Vsetín, IČ 43963811, ve výši 5.000 Kč na 16. ročník
volejbalového turnaje "O valašskou slivovici";
133. Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Slavičín, IČ
28269501, ve výši 3.000 Kč na Volejbalový turnaj aneb "Amatéři v akci";
134. World Association of Karate Jutsu, Zlín, IČ 26596679, ve výši 6.000 Kč na Krajský
přebor Karate Jutsu dětí a mládeže;
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135. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, ve výši
9.000 Kč na Krajská olympiáda speciálních škol;
136. Základní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 75023911, ve výši 9.000 Kč na Branný závod "Stezka odvahy";
137. Základní škola Vidče, okres Vsetín, IČ 45211604, ve výši 7.000 Kč na Hry bez hranic;
138. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve výši 7.000 Kč na 1. ročník meziškolní
soutěže sportovní všestrannosti mezi žáky ze základních škol praktických ve Zlínském kraji
"Sportujeme pro zdraví";
139. Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
75022966, ve výši 7.000 Kč na Polešovický atletický čtyřboj;
140. Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
75022567, ve výši 7.000 Kč na Turnaj v halové kopané pro žáky 6. - 7. ročníků;
141. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště, IČ
70932328, ve výši 15.000 Kč na Krajský florbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ "O pohár
hejtmana Zlínského kraje";
142. Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
70938172, ve výši 5.000 Kč na Závody ve sportovní gymnastice "Gymnastické naděje
2013";
143. Zdeňka Plesarová, bytem Hlavní 1250, 765 02 Otrokovice, ve výši 15.000 Kč na
Světové sportovní hry policistů a hasičů "2013 WORLD POLICE AND FIRE GAMES"
(Belfast-Severní Irsko);
144. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, Holešov, IČ 26681871, ve výši 12.000 Kč
na Olympijský den zdraví;
145. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, Zlín, IČ 70925003, ve výši 10.000 Kč na
Přebor družstev a jednotlivců Zlínského kraje ve sportovní gymnastice;
146. Zlínské aplikované sporty, Zlín, IČ 26631873, ve výši 35.000 Kč na Mezinárodní
klubový turnaj ve sledge hokeji "Lapp Cup Zlín 2013";
147. Zlínské krajské sdružení ČSS, Otrokovice, IČ 70925381, ve výši 10.000 Kč na
Mistrovství České republiky 2013 v kulových disciplínách (Plzeň);
148. Zlínský krajský atletický svaz, IČ 70927961, ve výši 8.000 Kč na Krajské přebory
atletických přípravek;
149. Zlínský krajský svaz vzpírání, Zlín, IČ 26537583, ve výši 13.000 Kč na Mezinárodní
Velká cena Zlínského kraje mládeže ve vzpírání;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0157/2013 dle přílohy č. 0859-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže
a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v
členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s., Zlín", IČ 00350834, ve výši
15.000 Kč na 66. ročník tradičního městského běhu "Přes valašské kotáry - běh Zlínem";
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2. Handball Club Zlín, IČ 49157582, ve výši 30.000 Kč na XIII. ročník mládežnického dívčího
a chlapeckého házenkářského mezinárodního turnaje "HOLIDAY CUP 2013";
3. Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, Napajedla, IČ 70902003, ve výši 3.000 Kč
na 30. ročník turistického pochodu a cyklojízdy pro širokou veřejnost "Okolo Halenkova";
4. Sportovní klub basketbalu Zlín, IČ 15530841, ve výši 10.000 Kč na 1. ročník
mezinárodního basketbalového turnaje mužů "Memoriál Karla Vilíma";
5. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 20.000 Kč na akce:
a) 15. ročník Světového poháru ve střelbě z polní kuše "Bohemia World Cup 2013" ve výši
10.000 Kč,
b) Mezinárodní turnaj v házené žen "TJ Jiskra Handball Cup 2013" ve výši 10.000 Kč;
6. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 33.000 Kč
na akce:
a) Mistrovství světa veteránů ve skoku na lyžích "IMC GP Rožnov pod Radhoštěm 2013" ve
výši 8.000 Kč,
b) Republikový závod v severské kombinaci žáků a žákyň "Mezinárodní mistrovství
Valašského království" ve výši 10.000 Kč,
c) XIII. ročník mezinárodních házenkářských turnajů pro mladší a starší žáky "ROŽNOV
2013" ve výši 15.000 Kč;
7. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši
32.000 Kč na akce:
a) Mikulášský turnaj mladších a starších žáků v házené ve výši 5.000 Kč,
b) 17. ročník "Vánoční pohár v bench pressu" ve výši 7.000 Kč,
c) 56. ročník mezinárodního silničního běhu městem "Slovácký běh" ve výši 20.000 Kč;
8. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 30.000 Kč na XII. ročník mezinárodního
turnaje ve volejbale mužů "Zlín cup 2013";
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje pro fotbalový oddíl FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 800.000 Kč na výstavbu
regionálního hřiště s umělým povrchem v roce 2013.

34

Dotace školám a školským zařízením na zabezpečení a financování soutěží a
přehlídek v II. pololetí roku 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0777/R17/13

schvaluje
a) vzor rozhodnutí pro přidělení dotací na zabezpečení a financování soutěží a přehlídek v
II. pololetí roku 2013 dle přílohy č. 0860-13-P03;
b) poskytnutí neinvestičních dotací na zabezpečení a financování soutěží a přehlídek v II.
pololetí roku 2013 v členění:
1. Základní škola Vsetín, Sychrov 97, IČ 60990465, ve výši 2.000 Kč na soutěže:
přírodovědný klokan;
2. 1. Základní škola Holešov, IČ 70879389, ve výši 2.000 Kč na soutěže: přírodovědný
klokan;
3. Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
75022567, ve výši 2.000 Kč na soutěže: přírodovědný klokan;
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4. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, ve výši 2.000 Kč na soutěže: přírodovědný
klokan;
5. Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace, IČ 71008047, ve výši
6.662 Kč na soutěže: chemická olympiáda;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení a
financování sportovních soutěží v II. pololetí roku 2013 pro Gymnázium Ladislava Jaroše, IČ
47935774, ve výši 140.000 Kč.

35

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0778/R17/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0159/2013 dle přílohy č. 0864-13-P01.

36

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2013, rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0779/R17/13

schvaluje
navýšení provozního příspěvku o 1.398.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem na celkovou částku 312.293.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem dle přílohy č. 0866-13-P02;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 0866-13-P03 a č. 0866-13-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0025/2013 dle přílohy č.
0866-13-P05.

37

Školství - investiční fondy, odvody, investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0780/R17/13

schvaluje
a) plány tvorby a použití investičních fondů na r. 2013:
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0865-13-P02;

24/31

R17/13

2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č.
0865-13-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský
domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, dle přílohy č. 0865-13-P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle přílohy č. 0865-13-P05;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 0865-13-P06;
6. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
J.A.Komenského Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 0865-13-P07;
7. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 0865-13P08;
8. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní
škola praktická a Základní škola speciální Zlín, IČ 61716421, dle přílohy č. 0865-13-P09;
9. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní
škola praktická Horní Lideč, IČ 48739235, dle přílohy č. 0865-13-P10;
10. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, IČ 47935928, dle přílohy č. 0865-13-P11;
11. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0865-13-P12;
12. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský
domov, Základní škola a praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634, dle přílohy č.
0865-13-P13;
13. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský
domov Uherský Ostroh, IČ 60371811, dle přílohy č. 0865-13-P14;
14. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský
domov Kroměříž, IČ 63458691, dle přílohy č. 0865-13-P15;
15. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 0865-13-P16;
16. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 0865-13-P17;
17. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy
č. 0865-13-P18;
18. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č.
0865-13-P19;
19. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. P21;
b) snížení uloženého odvodu prostředků investičního fondu na rok 2013 příspěvkové
organizaci:
1. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500,
schváleného Radou Zlínského kraje usnesením dne 06.05.2013 č. 0410/R10/13, a to o
1.702.000 Kč na 1.218.000 Kč,
2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, a to o
657.000 Kč na 393.000 Kč;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0161/2013 dle přílohy č. 0865-13-P20;
d) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 988/3/150/369/08/13 s
názvem "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava učebny výpočetní techniky" dle přílohy č. 0865-13P22;
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ukládá
odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkových organizací:
a) DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky, IČ 61716634, ve výši 100.000 Kč,
b) DD Uherský Ostroh, IČ 60371811, ve výši 200.000 Kč,
c) DD Kroměříž, IČ 63458691, ve výši 100.000 Kč,
d) SŠ oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, ve výši 300.000 Kč,
e) SOU Valašské Klobouky, IČ 00054771, ve výši 200.000 Kč,
f) Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, ve výši 100.000 Kč,
g) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, ve výši 200.000 Kč,
h) Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, ve výši 300.000 Kč,
ch) Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, IČ 60371757, ve výši 150.000 Kč,
i) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, ve výši
700.000 Kč,
j) Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín, IČ 61716421, ve výši 100.000 Kč,
k) Základní škola praktická Horní Lideč, IČ 48739235, ve výši 152.000 Kč,
l) Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, IČ 47935928, ve výši 100.000 Kč;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ
00568945, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava učebny výpočetní
techniky".
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Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0781/R17/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o financování
grantových projektů:
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č. D/2815/2008/ŘDP v rámci
grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0075 uzavřené s příjemcem Střední průmyslová
škola Otrokovice, se sídlem tř. T. Bati 331, 765 02 Otrokovice, IČ 61716677, nový příjemce
Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle
přílohy č. 0861-13-P02;
2. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č. D/2625/2010/ŘDP v rámci
grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/03.0004 uzavřené s příjemcem Střední průmyslová
škola Otrokovice, se sídlem tř. T. Bati 331, 765 02 Otrokovice, IČ 61716677, nový příjemce
Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle
přílohy č. 0861-13-P04.
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Závěrečné zprávy mezinárodních projektů ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0782/R17/13

schvaluje
1. Závěrečnou zprávu projektu Partnerství Comenius Regio - Kvalita ve vzdělávání podle
přílohy č. 0867-13-P02;
2. Závěrečnou zprávu projektu Partnerství Leonardo da Vinci - Kariéra budoucnosti podle
přílohy č. 0867-13-P03.
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Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0783/R17/13

schvaluje
1. výzvu k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných
pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2013 dle přílohy č.
0862-13-P02;
2. nominační formulář dle přílohy č. 0862-13-P03;
3. složení výběrové komise pro výběr dobrovolných pracovníků k ocenění za dlouhodobou a
kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje v roce 2013
dle přílohy č. 0862-13-P04.
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Dotace MPSV ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0784/R17/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0151/2013 dle přílohy č. 0873-13-P01.
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Sociální služby - Dotace z rozpočtu ZK pro rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0785/R17/13

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění činnosti poskytovatele sociálních
služeb a pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro organizaci Česká
provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Bílého 80/9, Stránice, Brno, IČ
00406431, identifikátor 9144170 - Chráněné bydlení, ve výši 134.000 Kč;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění činnosti poskytovatele sociálních
služeb pro organizaci Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a
mládeže, Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64123031, identifikátor 7986987 Sociálně terapeutické dílny, ve výši 36.000 Kč;
3. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje" dle
přílohy č. 0874-13-P04 a vzor "Smlouvy o pověření výkonem služby hospodářského zájmu a
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje" dle přílohy č. 0874-13P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění
činnosti poskytovatele sociálních služeb pro organizaci Vzdělávací a komunitní centrum
Integra Vsetín o. p. s., Na Rybníkách 1628, Vsetín, IČ 26842149, identifikátor 8229670 Sociálně terapeutické dílny, ve výši 60.000 Kč.
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Sociální služby - poskytnutí účelové investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0786/R17/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0155/2013 dle přílohy č. 0875-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové investiční dotace organizaci NADĚJE, pobočka Nedašov, IČ
00570931, na akci "Rekonstrukce
oplocení areálu NADĚJE, pobočka Nedašov" ve výši 350.000 Kč;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace mezi Zlínským krajem a NADĚJÍ,
pobočkou Nedašov, dle přílohy č. 0875-13-P07.
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Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0787/R17/13

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy příspěvkové organizace Domov pro seniory
Luhačovice, IČ 70850909, dle přílohy č. 0877-13-P02.
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Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0788/R17/13

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro seniory, identifikátor služby 86660859, ze
108 na 70 lůžek a současně zvýšení kapacity sociální služby typu domovy se zvláštním
režimem, identifikátor služby 8666085, ze 64 na 102 lůžek, obě služby poskytované v
Domově pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, a to s účinností od
01.01.2014.

46

Stanovisko k partnerství Zlínského kraje v obecně prospěšné společnosti Letecké
muzeum Kunovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0789/R17/13

bere na vědomí
žádost o partnerství Zlínského kraje v obecně prospěšné společnosti Letecké muzeum
Kunovice;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje neschválit účast Zlínského kraje jako zakladatele v obecně
prospěšné společnosti Letecké muzeum Kunovice.

28/31

R17/13

47

Doplněný návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
25.09.2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0790/R17/13

schvaluje
doplněný návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 25.09.2013
uvedený v příloze č. 0843-13-P02.
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Projekt "CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ - Centra přírodovědného a technického vzdělávání
pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0791/R17/13

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 994/3/150/375/09/13 na akci "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Centra vzdělávání" dle
přílohy č. 0863-13-P01;
b) č. 990/3/150/371/08/13 na akci "Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Uherský Brod - Centra vzdělávání" dle přílohy č. 0863-13-P02;
c) č. 989/3/150/370/08/13 na akci "Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště - Centra vzdělávání" dle přílohy č. 0863-13-P03;
d) č. 984/3/150/365/08/13 na akci "SPŠS Valašské Meziříčí - Centra vzdělávání" dle přílohy
č. 0863-13-P04;
e) č. 992/3/150/373/08/13 na akci "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Centra vzdělávání" dle přílohy č. 0863-13-P05;
f) č. 986/3/150/367/08/13 na akci "SPŠ Zlín - Centra vzdělávání" dle přílohy č. 0863-13-P06;
g) č. 985/3/150/366/08/13 na akci "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín Centra vzdělávání" dle přílohy č. 0863-13-P07;
h) č. 991/3/150/372/08/13 na akci "SOU Uherský Brod - Centra vzdělávání" dle přílohy č.
0863-13-P08;
i) č. 995/3/150/376/09/13 na akci "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radh. Centra vzdělávání" dle přílohy č. 0863-13-P09;
j) č. 996/3/150/377/09/13 na akci "SPŠS Vsetín - Centra vzdělávání" dle přílohy č. 0863-13P10;
k) č. 987/3/150/368/08/13 na akci "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Centra vzdělávání" dle přílohy č. 0863-13-P11;
l) č. 993/3/150/374/09/13 na akci "SPŠ Otrokovice - Centra vzdělávání" dle přílohy č. 086313-P12;
2. plány tvorby a použití investičních fondů na r. 2013:
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace SOŠ J.
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0865-13-P13;
b) změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č.
0865-13-P14;
c) změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace SPŠ Zlín, IČ
00559482, dle přílohy č. 0865-13-P15;
d) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 0865-13P16;
e) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace SPŠS
Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0865-13-P17;
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f) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0865-13-P18;
g) změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace SPŠ
Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0865-13-P19;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0163/2013 dle přílohy č. 0865-13-P21;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. příspěvkovou organizaci SOŠ J. Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, pro akci "SOŠ J.
Sousedíka Vsetín - Centra vzdělávání";
2. příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský
Brod, IČ 15527816, pro akci "Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský
Brod - Centra vzdělávání";
3. příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště, IČ 00559644, pro akci "Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště - Centra vzdělávání";
4. příspěvkovou organizaci SPŠ stavební Valašské Meziříčí, IČ 843491, pro akci "SPŠS
Valašské Meziříčí - Centra vzdělávání";
5. příspěvkovou organizaci SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, pro akci "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - Centra
vzdělávání";
6. příspěvkovou organizaci SPŠ Zlín, IČ 00559482, pro akci "SPŠ Zlín - Centra vzdělávání";
7. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ
14450500, pro akci "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Centra
vzdělávání";
8. příspěvkovou organizaci SOU Uherský Brod, IČ 00055107, pro akci "SOU Uherský Brod Centra vzdělávání";
9. příspěvkovou organizaci SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, pro akci "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radh. - Centra
vzdělávání";
10. příspěvkovou organizaci SPŠS Vsetín, IČ 00843407, pro akci "SPŠS Vsetín - Centra
vzdělávání";
11. příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ
60371790, pro akci "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Centra vzdělávání";
12. příspěvkovou organizaci SPŠ Otrokovice, IČ 00128198, pro akci "SPŠ Otrokovice Centra vzdělávání".
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Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0792/R17/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odměny za první pololetí roku 2013 a poměrnou část
roku 2012 spadající do volebního období 2012-2016 členům komisí Rady Zlínského kraje,
členům výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního orgánu Zlínského kraje,
kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo zaměstnanci Zlínského kraje zařazení
do Krajského úřadu Zlínského kraje, ve výši uvedené v příloze č. 0881-13-P02.
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Projektový záměr: "Strategické plánování ve Zlínském kraji“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0793/R17/13

schvaluje
projektový záměr a finanční rámec projektu "Strategické plánování Zlínského kraje 2013 až
2015" dle příloh č. 0882-13-P01 a č. 0882-13-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Strategické plánování
Zlínského kraje 2013 až 2015" v souladu s projektovým a finančním rámcem dle příloh č.
0882-13-P01 a č. 0882-13-P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z
operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, včetně všech povinných příloh v termínu dle
příslušné výzvy k předkládání žádostí nejpozději do 20.09.2013;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádost o poskytnutí dotace na
projekt "Strategické plánování Zlínského kraje 2013 až 2015" v termínu dle příslušné výzvy
k předkládání žádostí operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, nejpozději do
20.09.2013.

Zlín 9. září 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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