R18/13

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 23.09.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0794/R18/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0925-13-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0795/R18/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) odbornou akcí "Rožnovský farmář v EU" - aktiv k zemědělskému vzdělávání pořádanou
Střední školou zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm, p. o., IČ 00843547,
v roce 2013;
2) 9. ročníkem Medového odpoledne pořádaným Českým svazem včelařů, o. s., základní
organizací Štítná nad Vláří, IČ 69744041, v roce 2013;
3) akcí „Lov s loveckými dravci“ pořádanou Mysliveckým sdružením KOPEC, IČ 71205357,
v roce 2013;
4) 2. ročníkem mysliveckého Hubertského dne v Holešově pořádaným sdružením
Holešovští trubači o. s., IČ 22731342, v roce 2013;
5) koncertem v rámci projektu "Má vlast" pořádaným Sdružením Václava Hudečka pro
pořádání houslových kurzů, IČ 26633221, v roce 2013;
6) akcemi "Chovatelský den" a "Den otevřených dveří" pořádanými Hřebčínem Napajedla a.
s., IČ 46347933, v roce 2013;
7) realizací projektu „Kořeny folkloru bez hranic“ sdružení OLDŠAVA, IČ 26607891, v roce
2013;
8) IV. Mezinárodním turnajem žáků v malé kopané „O pohár Závrší“ pořádaným Základní
školou a Mateřskou školou Nedašov, p. o., IČ 70942846, v roce 2013;
9) akcí „Kemp základních škol v Uherském Brodě“ pořádanou Českým sportovním klubem
Uherský Brod, IČ 48489158, v roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 20.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizaci Štítná nad Vláří, IČ
69744041, na pořádání 9. ročníku Medové odpoledne, s termínem vyúčtování do
16.12.2013;
2) ve výši 20.000 Kč Mysliveckému sdružení KOPEC, IČ 71205357, na pořádání akce „Lov
s loveckými dravci“, s termínem vyúčtování do 16.12.2013;
3) ve výši 20.000 Kč sdružení Holešovští trubači o. s., IČ 22731342, na pořádání 2. ročníku
mysliveckého Hubertského dne v Holešově, s termínem vyúčtování do 16.12.2013;
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4) ve výši 95.000 Kč Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů, IČ
26633221, na pořádání koncertu v rámci projektu "Má vlast", s termínem vyúčtování do
31.01.2014;
5) ve výši 40.000 Kč Hřebčínu Napajedla a. s., IČ 46347933, na vydání "Katalogu
plemenných hřebců pro rok 2013/2014", s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
6) ve výši 20.000 Kč Hřebčínu Napajedla a. s., IČ 46347933, na pořádání akcí "Chovatelský
den" a "Den otevřených dveří" v roce 2013, s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
7) ve výši 15.000 Kč “Rodinnému centrum Kamarád – Nenuda o. s.“, IČ 22692398, na
pořádání akce "Velká zlínská drakiáda", s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
8) ve výši 20.000 Kč TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, na účast závodnic na finále Světového
poháru v potápění v Ženevě (Švýcarsko), v roce 2013, s termínem vyúčtování do
20.12.2013;
9) ve výši 20.000 Kč sdružení OLDŠAVA, IČ 26607891, na realizací projektu „Kořeny
folkloru bez hranic“ v roce 2013, s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
10) ve výši 15.000 Kč Základní škole a Mateřské škole Nedašov, p. o., IČ 70942846, na
pořádání IV. Mezinárodního turnaje žáků v malé kopané „O pohár Závrší“, v roce 2013, s
termínem vyúčtování do 20.12.2013;
b) poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení pro záchranu
barokního hřbitova ve Střílkách, IČ 70911789, na činnost v roce 2013;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0169/2013 dle přílohy č. 0910-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) navýšení neinvestiční účelové dotace HANDBALL CLUBu ZLÍN, IČ 49157582, o 100.000
Kč na celkových 420.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená) v roce
2013;
b) neinvestiční účelovou dotaci ve výši 20.000 Kč Střední škole zemědělské a přírodovědné
Rožnov pod Radhoštěm, p. o., IČ 00843547, na odbornou akci "Rožnovský farmář v EU" aktiv k zemědělskému vzdělávání, v roce 2013;
c) neinvestiční účelovou dotaci ve výši 150.000 Kč Zlínské krajské organizaci ČUS, IČ
70925003, na činnost v roce 2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
d) neinvestiční účelovou dotaci ve výši 20.000 Kč Českému sportovnímu klubu Uherský
Brod, IČ 48489158, na pořádání akce „Kemp základních škol v Uherském Brodě“ v roce
2013, s termínem vyúčtování do 20.12.2013.

3

Dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
nasazených v průběhu povodně v červnu 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R18/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací obcím na
úhradu mimořádných výdajů spojených s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
při provádění povodňových prací v roce 2013 za podmínky, že bude vydáno Rozhodnutí o
přidělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR a schváleno rozpočtové
opatření ke krytí těchto výdajů:
a) obcím, jejichž jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zasahovaly na územním obvodu
svého zřizovatele na náhrady za ušlý příjem členů jednotky, na opravy a nákup poškozené
techniky a věcných prostředků jednotky a na zabezpečení akceschopnosti:
1. obec Bystřice pod Lopeníkem, IČ 00290874, ve výši 39.500 Kč,
2. obec Komňa, IČ 00207438, ve výši 32.200 Kč,
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3. obec Suchá Loz, IČ 00291374, ve výši 30.500;
b) obcím, jejichž jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zasahovaly mimo územní obvod
zřizovatele ve Zlínském kraji na opravy a nákup poškozené techniky a věcných prostředků
jednotky a na zabezpečení akceschopnosti:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 75.100 Kč,
2. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 146.000 Kč,
3. obec Nezdenice, IČ 00291161, ve výši 27.700 Kč,
4. obec Nivnice, IČ 00291170, ve výši 76.600 Kč,
5. město Slavičín, IČ00284459, ve výši 166.700 Kč,
6. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 141.800 Kč,
7. město Uherský Brod, IČ 00291463, ve výši 28.000 Kč,
8. obec Záhorovice, IČ 00207381, ve výši 28.000 Kč;
c) obcím, jejichž jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zasahovaly mimo Zlínský kraj na
náhrady za ušlý příjem členů jednotky a na opravy a nákup poškozené techniky a věcných
prostředků jednotky:
1. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 105.495Kč,
2. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 86.113 Kč,
3. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 156.337 Kč,
4. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 252.139 Kč.

4

Zapojení dotace na vytvoření pracovních příležitostí do rozpočtu Zlínského kraje 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R18/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0164/2013 dle přílohy č. 0909-13-P01.

6

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy a pravidla Projektového řízení SPZ Holešov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R18/13

schvaluje
1. záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 2122 o výměře 5976 m2 orná půda, zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov na listu vlastnictví č. 1590 pro obec a k. ú.
Holešov dle situace v příloze č. 0907-13-P02,
2. záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- p. č. 2760/80, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2760/81, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2760/82, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2760/92, ostatní plocha,
- p. č. 2760/93, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního
pracoviště Holešov, na LV č. 1590 pro katastrální území Holešov, obec Holešov, včetně
všech jejich součástí a příslušenství,
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- p. č. 2760/91, ostatní plocha, o výměře 5138 m2 v katastrálním území Holešov, obec
Holešov, odděleného z původního pozemku p. č. 2760/91, ostatní plocha, o výměře 5235
m2 geometrickým plánem č. 1827-73/2013 pro k. ú. Holešov, obec Holešov, ověřeným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, dle přílohy č.
0907-13-P03, včetně všech jeho součástí a příslušenství,
- p. č. 2760/112, ostatní plocha, o výměře 4728 m2 v katastrálním území Holešov, obec
Holešov, odděleného z původního pozemku p. č. 2760/1, ostatní plocha geometrickým
plánem
č. 1827-73/2013 pro k. ú. Holešov, obec Holešov, ověřeným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, dle přílohy č. 0907-13-P03,
včetně všech jeho součástí a příslušenství,
3. změnu pravidel pro řízení projektu SPZ Holešov dle přílohy č. 0907-13-P04;
potvrzuje
Ing. Jakuba Černocha ve funkci vedoucího projektového týmu SPZ Holešov.

7

KORIS - dodatek č. 4 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R18/13

schvaluje
dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
744/3/120/001/11/10 na projekt "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0898-13-P01.
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Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - nájemní smlouva, předání majetku k hospodaření p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R18/13

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru a smlouvy o dodávce médií a
poskytování služeb spojených s nájmem nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
14|15 Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, jako
pronajímatelem a společností Bamboo company s. r. o., IČ 28266404, se sídlem Náměstí
14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako nájemcem, dle příloh č. 0899-13-P02 a č.
0899-13-P03;
předává
hmotný movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, IČ 00089982, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0899-13-P05.
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Kultura - Muzeum regionu Valašsko - stavební úpravy zámku Kinských - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R18/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci Muzeum
regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa,
uzavřené se společností H&B delta, s. r. o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ
25835661, dle přílohy č.0900-13-P01;
2. změnu č. 3 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 20132015 dle přílohy č. 0900-13-P02.
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Projekt "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje" - dodatek č. 2
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R18/13

schvaluje
dodatek investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
871/3/120/02/04/12-02/09/13 „Komunikační infrastruktura Zlínského kraje a napojení IVVS
ZK“ dle přílohy č. 0901-13-P01 o celkových nákladech 110.131 tis. Kč.
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Řídicí výbor soutěže "Inovační firma Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R18/13

odvolává
Libora Lukáše z pozice předsedy a člena řídicího výboru pro přípravu a realizaci soutěže
„Inovační firma Zlínského kraje“ s účinností ke dni 23.09.2013;
jmenuje
Ing. Jaroslava Drozda předsedou řídícího výboru pro přípravu a realizaci soutěže „Inovační
firma Zlínského kraje“, s účinností od 24.09.2013.
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Příspěvkové organizace - cílová odměna ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R18/13

stanovuje
cílovou odměnu pro MUDr. Jiřího Sýkoru, ředitele Dětského centra Zlín, p. o., IČ 00839281,
dle přílohy č. 0902-13-P01.
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Příspěvkové organizace - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0805/R18/13

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Dům sociálních služeb Návojná, p. o., IČ 70850852, dle přílohy č. 0905-13-P01;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Aranka
Medková Pekárková, Ing. Alena Grebíková.
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Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0806/R18/13

stanovuje
s účinností od 01.10.2013 plat Mgr. Daně Kučerové, ředitelce ZŠ a MŠ Uherské Hradiště,
Palackého náměstí, IČ 60371668, dle přílohy č. 0904-13-P01.
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0807/R18/13

stanovuje
s účinností od 01.10.2013 plat
1. paní Ing. Adéle Machalové, zástupkyni statutárního orgánu Hrádku, domova pro osoby se
zdravotním postižením, p. o., IČ 70850917, dle přílohy č. 0903-13-P01,
2. paní Jarmile Kolínkové, zástupkyni statutárního orgánu Domu sociálních služeb Návojná,
p. o., IČ 70850852, dle přílohy č. 0903-13-P02.
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Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R18/13

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2184/28, ostatní plocha o výměře 527 m2,
- p. č. 2184/29, ostatní plocha o výměře 46 m2,
- p. č. 2184/30, ostatní plocha o výměře 226 m2,
- p. č. 2184/20, ostatní plocha o výměře 484 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1285-85/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Pozlovice ;
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2. pozemků
- p. č. 1929/16, ostatní plocha, o výměře 580 m2,
- p. č. 1929/17, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 415-8521/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Kunovice;
3. pozemku
- p. č. 467/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 662 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Brňov;
4. pozemku
- p. č. 699/22, ostatní plocha, o výměře 35m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 475-7909/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Bynina;
5. pozemku
- p. č. 956/53, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4505 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou;

B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1119/248, ostatní plocha,
- p. č. 1119/249, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín;
2. pozemku
- p. č.753/7, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 6045 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské Meziříčí-město;
3. pozemků
- p. č. 827, ostatní plocha,
- p. č. 829, ostatní plocha,
- p. č. 833, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 587 pro obec a k. ú. Jarohněvice;
4. pozemků
- p. č. 1702/3, trvalý travní porost,
- p. č. 1703/3, trvalý travní porost,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník;
5. části pozemku
- p. č. 2508/3, orná půda, do výměry 100 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Kunovice a k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště;

7/17

R18/13

6. pozemků
- p. č. 3407/3, ostatní plocha,
- p. č. 3407/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 493 pro obec a k. ú. Valašské Klobouky.

18

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R18/13

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 STL plynovodu v pozemku p. č. 1502/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kudlov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1525-103/2013,
- 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 10.000 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 1009/7, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Všetuly, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1373-101/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 3236/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 6257-107_2/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH.

19

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R18/13

ukládá
Dětskému domovu Kroměříž, U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž, IČ 63458691, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 17.029 Kč, dle Rozhodnutí
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 19/2013, dle přílohy č. 088413-P04;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým se vyhovuje částečně žádosti o prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně Základní škole Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851761, ve výši 55.122,20 Kč z celkové částky 107.395 Kč dle
přílohy č. 0884-13-P08;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0166/2013 dle přílohy č. 0884-13-P09.

20

Dotace na proplacení náhrady škod způsobených zvláště chráněným živočichem rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R18/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0168/2013 dle přílohy č. 0896-13-P01.

21

Zdravotnictví - poskytování příspěvku na rezidenční místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R18/13

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku mezi Zlínským krajem a MUDr.
Lenkou Bellovičovou, bytem Slovácká 1719, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, dle přílohy č.
0919-13-P02.

23

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R18/13

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, formou fyzické likvidace, a to:
1. defibrilátoru ZOLL PD1400, rok pořízení 2004, inventární číslo 950023, pořizovací cena
314.807 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. defibrilátoru ZOLL PD1400, rok pořízení 2004, inventární číslo 950041, pořizovací cena
314.807 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
3. defibrilátoru ZOLL PD1400, rok pořízení 2004, inventární číslo 950056, pořizovací cena
192.659,25 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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24

Zrušení ST/09/01/11 - Statut Sboru krajských konzultantů Zlínského kraje pro
zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0814/R18/13

ruší
ST/09/01/11 - Statut Sboru krajských konzultantů Zlínského kraje pro zdravotnictví.

25

Doprava - dodatky smluv o zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0815/R18/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné
služby k zajištění dopravní obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 15 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Housacar s. r. o., Želechovice nad
Dřevnicí, Paseky 528, IČ 01486951, dle přílohy č. 0891-13-P01;
b) dodatek č. 15 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0891-13-P02;
c) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.,
Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 0891-13--P03.

26

Veřejná zakázka "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov
2014-2018"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0816/R18/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel
- Starý Hrozenkov 2014-2018“ formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0892-13P02 až č. 0892-13-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Petr Stuchlík, Mgr. Libor Fusek,
Ing. David Neulinger, a náhradníky - JUDr. Terezia Zlámalová, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr.
Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, JUDr. Terezia Zlámalová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Stuchlík, Mgr. Libor Fusek, JUDr. Terezia
Zlámalová, Ing. Ladislav Axler, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Pavel Kavan, Mgr.
Zdeňka Foltýnová, Mgr. Michal Tichý, Ing. Marta Heřkovičová, Mgr. Michal Uherek.
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27

Kultura - dotace z MMR ČR, změna výše příspěvků na provoz, změna závazného
objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0817/R18/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0165/2013 dle přílohy č. 0888-13-P02,
b) č. RZK/0170/2013 dle přílohy č. 0888-13-P03;
2. navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové
péče dle přílohy č. 0888-13-P06;
3. navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 0888-13-P07;
bere na vědomí
neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR příspěvkové organizaci Hvězdárna
Valašské Meziříčí, ve výši 16.090 Kč dle přílohy č. 0888-13-P04.

28

Poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace o cyrilometodějském jubileu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0818/R18/13

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč společnosti ANGELUS AUREUS o. p. s.,
se sídlem Olbrachtova 29/961, 710 00 Ostrava, IČ 26876108, na částečnou úhradu nákladů
spojených s vydáním knihy "Sv. Cyril a Metoděj - 1150 let s námi".

29

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - změny ve správní a dozorčí radě,
dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0819/R18/13

jmenuje
1. s účinností ke dni 29.09.2013 Ing. Jiřího Dědka, MBA členem správní rady Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485;
2. s účinností ke dni 05.10.2013 Květoslava Tichavského členem dozorčí rady Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485;
schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Východní Morava - cesty za zdravím" dle přílohy č.
0887-13-P04;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1. dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/0736/2013/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a o. p. s. Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, IČ 27744485, dle přílohy č. 0887-13-P05;
2. dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční půjčky z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/0737/2013/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a o. p. s. Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, IČ 27744485, dle přílohy č. 0887-13-P06.

31

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0820/R18/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0171/2013 dle přílohy č. 0912-13-P01.

32

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0821/R18/13

schvaluje
navýšení provozního příspěvku o 3.411.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem dle přílohy č. 0916-13-P02 na celkovou částku 315.704.000 Kč.

33

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0822/R18/13

schvaluje
Plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2013:
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 091313-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Masarykovo
gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ
00843351, dle přílohy č. 0913-13-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, dle přílohy č. 0913-13-P04;
4. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0913-13-P05;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, dle přílohy č. 0913-13-P06;
6. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0913-13-P07;
7. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 0913-13-P08.
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34

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0823/R18/13

souhlasí
s uzavřením:
a) smlouvy o nájmu mezi příspěvkovou organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, a Střední odbornou školou ochrany osob a
majetku, s. r. o., IČ 25383205, a to na dobu určitou od 01.10.2013 do 30.08.2015 dle přílohy
č. 0914-13-P03;
b) smlouvy o pronájmu mezi příspěvkovou organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, a Konica Minolta Business Solutions Czech,
spol. s r. o., IČ 00176150, a to na dobu neurčitou dle přílohy č. 0914-13-P02.

35

Školství - vyřazení pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0824/R18/13

schvaluje
vyřazení pohledávek příspěvkových organizací Zlínského kraje, které má:
1. Dětský domov Zlín, IČ 61716723, vůči panu Josefu Veselému ve výši 76.366 Kč a vůči
paní Libuši Čermákové-Blümelové ve výši 66.446 Kč dle příloh č. 0915-13-P02 a č. 091513-P03;
2. Dětský domov, ZŠ a praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634, vůči panu
Vladislavovi Kumanovi ve výši 27.287 Kč dle přílohy č. 0915-13-P04;
3. Dětský domov Kroměříž, IČ 63458691, vůči panu Rudolfovi Drizimu ve výši 91.885 Kč dle
přílohy č. 0915-13-P05.

36

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R18/13

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.09.2014 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem:
1. Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730:
zápis nového oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 120;
2. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní
akademie, denní forma vzdělávání, z 330 na 360 žáků;
3. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319:
a) zápis nového oboru vzdělání 53-41H/01 Ošetřovatel, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 75;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 240 na 315;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu studentů vyšší odborné školy z 270 na 190;
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4. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878:
a) zápis nového oboru vzdělání 36-59-H/01 Podlahář, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 50;
b) zápis nového oboru vzdělání 23-55-H/02 Karosář, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 50;
c) zápis nového oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 60;
5. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491:
výmaz oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 130;
6. Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198:
a) zápis nového oboru vzdělání 28-42-L/51 Chemik operátor, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60;
b) zápis nového oboru vzdělání 28-42-L/51 Chemik operátor, dálková forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 30;
7. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945:
zápis nového oboru vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce, denní
forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 54;
8. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771:
zápis nového oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 24;
neschvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.09.2014 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem:
1. Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730:
zápis nového oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 75;
2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a
podnikání, denní forma vzdělávání, ze 120 na 180 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a
životní prostředí, denní forma vzdělávání, ze 120 na 60 žáků;
3. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952:
a) zápis nového oboru vzdělání 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 21;
b) zápis nového oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 21;
4. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771:
zápis nového oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 10;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu Zlínského
kraje návrhy na zápisy výše uvedených schválených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 30.09.2013.
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37

Veřejná zakázka "Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business
Intelligence III."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R18/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Datový sklad, manažerský
informační systém a nástroje Business Intelligence III.", dle přílohy č. 0918-13-P01.

38

Projekt: "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0827/R18/13

bere na vědomí
výzvu č. 19 Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro podání žádostí o poskytnutí podpory v
rámci Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní
veřejné správě dle přílohy č. 0911-13-P02;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy a zpracováním studií proveditelnosti pro projekt "Rozvoj eGovernmentu ve ZK II";
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0173/2013 dle přílohy 0911-13-P04;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zpracovat a předložit projektový a finanční
rámec projektu včetně zajištění financování v termínu do 07.10.2013.

39

Veřejné zakázky v rámci projektu "Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb
se zdravotním postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R18/13

schvaluje
1. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Vypracování
analýz v zařízeních sociálních služeb pro zdravotně postižené" dle přílohy č. 0923-13-P01;
2. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené"
dle přílohy č. 0923-13-P02;
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ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
předběžného oznámení k veřejným zakázkám "Vypracování analýz v zařízeních sociálních
služeb pro zdravotně postižené" a "Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení
sociálních služeb pro zdravotně postižené" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v termínu do 30.09.2013

40

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2013"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R18/13

bere na vědomí
oznámení zaslané uchazečem SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s., se sídlem Tř. T. Bati 642,
763 02 Zlín, IČ 25511165, dle přílohy č. 0895-13-P01;
schvaluje
1. výběr druhé nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Nákup osobních
automobilů 2013", kterou předložil uchazeč CAR CLUB s. r. o., se sídlem Lánovská 633,
543 01 Vrchlabí, IČ 25322508,
2. uzavření smlouvy na dodávky s uchazečem CAR CLUB s. r. o., se sídlem Lánovská 633,
543 01 Vrchlabí, IČ 25322508, dle přílohy č. 0895-13-P02.

41

Projekt "Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R18/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství bez finančního příspěvku, mezi Zlínským
krajem a partnerem projektu Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, IČ
29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín dle přílohy č. 0893-13- P03.

42

Střední průmyslová škola Otrokovice - dodatek č. 5 k nájemní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0831/R18/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední
průmyslovou školou Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle
přílohy č. 0894-13-P01.
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43

Rámcová smlouva se spol. T-Mobile CZ a. s. - uzavření dodatku č. 8

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0832/R18/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě č. 18174016 uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4,
IČ 64949681, dle přílohy č. 0924-13-P01.

44

Doprava - účelová neinvestiční dotace na zimní údržbu komunikace obcím Drnovice a
Tichov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0833/R18/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění
zimní údržby účelové komunikace, po které je vedena autobusová linka Valašské KloboukyTichov-Loučka:
a) obci Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 80.000 Kč, dle přílohy č. 0926-13-P02;
b) obci Tichov IČ 48471640, dotace ve výši 80.000 Kč, dle přílohy č. 0926-13-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0172/2013, dle přílohy č. 0926-13-P04.

Zlín 23. září 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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