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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 21.10.2013
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0870/R20/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 1002-13-P01.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0871/R20/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) Mistrovstvím České republiky ve vzpírání mladších žáků, jednotlivců i družstev
pořádaným Sportovním klubem policie Holešov, IČ 47933852, v roce 2013;
2) 7. ročníkem festivalu humoru a vína "Frkobraní 2013" pořádaným společností
Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČ 25513885, v roce 2013;
3) Francouzským podzimem ve Zlíně pořádaným Francouzsko-českým klubem Zlín, o. s., IČ
13693654, v roce 2013;
4) mezinárodní konferencí "Severozápadní Slovensko a Morava - Křižovatka dopravních a
ekonomických zájmů" pořádanou Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, IČ
29319676, a Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou Žilinského kraje, v roce 2013;
5) IX. ročníkem akce "Barvy života" pro rok 2013 pořádaným Zlínským krajem v roce 2013;
6) sportovní akcí "Mikulášský turnaj ve stolním tenisu" pořádanou TJ Nedašov, IČ
18559964, v roce 2013;
7) Vánoční charitativní aukcí pořádanou sdružení Samari, o. s., IČ 22671951, v roce 2013;
8) Mistrovstvím ČR v tanečním sportu družstev pořádaným Tanečním klubem FORTUNA
Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166, v roce 2013;
9) Vánočním koncertem pořádaným NÁRODOPISNÝM SOUBOREM "ZÁVRŠAN", IČ
26668025, v roce 2013;
10) 21. ročníkem ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos pořádaným Klubem Domino,
Dětskou tiskovou agenturou, IČ 45771529;
11) 5. ročníkem projektu "Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů" pořádaným
společností DECARO RMG s. r. o., IČ 61943762;
12) 3. ročníkem projektu "Pohár Josefa Masopusta" pořádaným Klubem přátel Josefa
Masopusta, o. s., IČ 22841741;
13) Krajskou soutěží odborných dovedností žáků s mezinárodní účastí oborů Malíř a
Opravář zemědělských strojů pořádanou Středním odborným učilištěm Uherský Brod, p. o.,
IČ 00055107, v roce 2014;
14) celorepublikovou výstavou výtvarných prací žáků základních škol v rámci projektu "Legie
100" pořádanou Základní školou Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ
70998167, v roce 2014;
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15) akcí „Dny řemesel“ pořádanou společností Kovárna VIVA a.s., IČ 46978469, v roce
2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 15.000 Kč Sportovnímu klubu policie Holešov, IČ 47933852, na pořádání
Mistrovství České republiky ve vzpírání mladších žáků, jednotlivců i družstev v roce 2013, s
termínem vyúčtování do 20.12.2013;
2) ve výši 5.000 Kč Francouzsko-českému klubu Zlín, o. s., IČ 13693654, na pořádání
"Francouzského podzimu ve Zlíně" v roce 2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
3) ve výši 10.000 Kč TJ Nedašov, IČ 18559964, na pořádání sportovní akce "Mikulášský
turnaj ve stolním tenisu" v roce 2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
4) ve výši 10.000 Kč sdružení Samari, o. s., IČ 22671951, na pořádání Vánoční charitativní
aukce v roce 2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
5) ve výši 20.000 Kč Tanečnímu klubu FORTUNA Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166, na
pořádání Mistrovství ČR v tanečním sportu družstev v roce 2013, s termínem vyúčtování do
31.01.2014;
6) ve výši 10.000 Kč NÁRODOPISNÉMU SOUBORU "ZÁVRŠAN", IČ 26668025, na
pořádání "Vánočního koncertu" v roce 2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
7) ve výši 15.000 Kč Občanskému sdružení Janův hrad Vizovice, IČ 02058936, na
vypracování projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace zříceniny
Prokopovského dvora zvaného Janův hrad ve Vizovicích v roce 2013, s termínem
vyúčtování do 20.12.2013;
8) ve výši 40.000 Kč Kosmopolitnímu občanskému sdružení hudebníků, IČ 27059804, na
výrobu nového zvukového nosiče DH Trnkovjanka z Kašavy v roce 2013, s termínem
vyúčtování do 20.12.2013;
9) ve výši 10.000 Kč společnosti GRADEORS, s. r. o., IČ 29283884, na realizaci projektu
"Bílokarpatský advent 2013" pořádaný v roce 2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
10) ve výši 7.000 Kč Agentuře pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s., IČ 26863081, na
pořádání mezinárodní konference "Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti" v roce 2013, s
termínem vyúčtování do 20.12.2013;
11) ve výši 20.000 Kč Dívčímu saxofonovému souboru, IČ 49157191, na účast souboru v
programu při příležitosti oslav státního svátku 28.října na Pražském hradě, s termínem
vyúčtování do 20.12.2013;
12) ve výši 7.000 Kč sdružení AIESEC Zlín, IČ 62181483, na účast zástupce sdružení na
mezinárodním kongresu EuroCo na Ukrajině, s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
13) ve výši 50.000 Kč společnosti Kovárna VIVA a. s., IČ 46978496, na pořádání akce "Dny
řemesel" v roce 2013, s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace Svazu důchodců ČR, o. s., Krajská rada Zlínského
kraje, IČ 75147921, o 30.000 Kč na celkových 70.000 Kč na činnost sdružení v roce 2013;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0186/2013 dle přílohy č. 0990-13-P02.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0872/R20/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 k Deklaraci o porozumění ze dne 21.11.2011 uzavřenou mezi
Zlínským krajem a obchodní společností AGC Fenestra a. s., člen AGC Group, IČ
18811124, se sídlem Salaš 86, 763 51 Zlín, dle přílohy 0984-13-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0191/2013 dle přílohy č. 0984-13-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0194/2013 dle přílohy č. 0984-13-P04;
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bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0004/2013 dle přílohy č. 0984-13-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2013 dle přílohy č.
0984-13-P06.
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Albertova vila - projektová dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0873/R20/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. převod projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: "Albertova vila - sanační
a statické opatření" zpracované společností KB projekt, s. r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín,
IČ 25527893, v květnu 2013 Krajské nemocnici T. Bati, a. s. formou daru;
2. uzavření darovací smlouvy na převod projektové dokumentace pro provádění stavby s
názvem: "Albertova vila - sanační a statické opatření" zpracované společností KB projekt, s.
r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25527893, mezi Zlínským krajem a společností Krajská
nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle
přílohy č. 0980-13-P02.
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Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT – dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci Konceptu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0874/R20/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o realizaci Konceptu pro podoblast podpory 2.2.10
Integrovaný plán konverze zóny s názvem „Koncept řešení revitalizace části bývalého
areálu firmy Baťa“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911, dle přílohy č. 0981-13-P02.
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Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - Centrální sterilizace - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0875/R20/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci „Vsetínská
nemocnice, a. s. - stavební úpravy centrální sterilizace“, uzavřené se společností RAPOS,
spol. s r. o., Nerudova 325, 769 01 Holešov, IČ 25504487, dle přílohy č. 0991-13-P01 až č.
0991-13-P03.
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Transformace pobytových sociálních služeb
Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město (změna)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0876/R20/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad Salašská I. etapa - CHB Staré Město", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 0983-13-P01.
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Zapojení dotace na vytvoření pracovních příležitostí do rozpočtu Zlínského kraje 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0877/R20/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0189/2013 dle přílohy č. 0989-13-P01.
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Veřejná zakázka „Dodávka 6 ks sanitních vozidel typu C“ - ROP Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0878/R20/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Dodávka 6 ks
sanitních vozidel typu C" dle přílohy č. 0988-13-P01.
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Veřejná zakázka "Technologie pro Standardizaci krajského operačního střediska ZZS
ZK p. o."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0879/R20/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Technologie pro
Standardizaci krajského operačního střediska ZZS ZK p. o." dle přílohy č. 0986-13-P01.

11

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0880/R20/13

schvaluje
metodologii pro realizaci pilotního projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji – III. etapa"
dle přílohy č. 0982-13-P02;
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ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat a předložit Radě Zlínského kraje
ke schválení dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační vouchery, v termínu do
16.12.2013.
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Aktualizace edičního plánu Zlínského kraje pro rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0881/R20/13

schvaluje
aktualizaci edičního plánu Zlínského kraje pro rok 2013 dle přílohy č. 0979-13-P02.
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Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0882/R20/13

schvaluje
A. záměr bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 4529/120, ostatní plocha,
- p. č. 4547/49, ostatní plocha,
- p. č. 4547/50, ostatní plocha,
- p. č. 4547/51, ostatní plocha,
- p. č. 4547/52, ostatní plocha,
- p. č. 4547/53, ostatní plocha,
- p. č. 4547/54, ostatní plocha,
- p. č. 4547/55, ostatní plocha,
- p. č. 4547/56, ostatní plocha,
- p. č. 4547/57, ostatní plocha,
- p. č. 4547/58, ostatní plocha,
- p. č. 4547/59, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště;

B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1706/3, trvalý travní porost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník;
2. pozemků
- p. č. 1172/32, orná půda,
- p. č. 1192/161, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec Uherský Brod a k. ú. Těšov;
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3. pozemků
- p. č. 5764/2, orná půda,
- p. č. 5764/58, orná půda,
- p. č. 5764/59, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod.
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Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0883/R20/13

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. 618/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Chvalčova Lhota, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 622-211/2013,
- 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 1.000 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:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - NTL plynovodní přípojky v pozemku p. č.
1012, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Břest, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 498-36/2013,
- 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 1.000 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. 416/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1831-177_1/2013,
- 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.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0884/R20/13

ukládá
Dětskému domovu Vizovice, Chrastěšovská 65, 763 12 Vizovice, IČ 61716651, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 9.379,80 Kč, dle Rozhodnutí
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 20/2013, uvedeného v příloze
č. 0966-13-P16;
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rozhodla
o neprominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 680 Kč, vyměřeného Základní škole a
Mateřské škole speciální Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60370432, Platebním výměrem č. 21/2013 EKO na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0966-13-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) vzít na vědomí
- Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým se
vyhovuje částečně žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Základní školy
Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851761, ve výši
28.982,67 Kč z celkové částky 59.094 Kč, dle přílohy č. 0966-13-P05;
- Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým se
nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Dětského domova
Kroměříž, U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž, IČ 63458691, ve výši 17.029 Kč, dle přílohy č.
0966-13-P09;
b) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 26.118 Kč a části penále
ve výši 3.810,60 Kč, vyměřeného organizaci USUS s. r. o., Komenského 603/18, 664 51
Šlapanice, IČ 26232570, Platebním výměrem č. 3/2013 KŘ na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0966-13-P18. Prominutí úhrady části odvodu a části penále
je poskytnutím podpory de minimis, ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis zveřejněného v
Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006, dle přílohy č. 0966-13-P21;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0187/2013 dle přílohy č. 0966-13-P22.
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Údržba zvláště chráněných území (ZCHÚ) ve Zlínském kraji 2013 - odstoupení od
smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0885/R20/13

schvaluje
odstoupení od smluv, z důvodů uvedených v příloze č. 0978-13-P01, uzavřených dne
19.06.2013 mezi Zlínským krajem a dodavatelem ZÁBOJNÍK - contractors, s. r. o., IČ
26258692, se sídlem Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem:
a) č. D/1019/2013/ŽPZE na údržbu PP Jalovcová louka a PP Pod Drdolem dle přílohy č.
0978-13-P02,
b) č. D/1024/2013/ŽPZE na údržbu PP U Vaňků a PP Louky pod Štípou dle přílohy č. 097813-P03,
c) č. D/1025/2013/ŽPZE na údržbu PP Vršky - Díly č. 0978-13-P04,
d) č. D/1026/2013 na údržbu PR Choryňský mokřad dle přílohy č. 0978-13-P05,
e) č. D/1027/2013 na údržbu PP Louka pod Rančem dle přílohy č. 0978-13-P06.
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17

Zdravotnictví - převod z rezervního do investičního fondu, změna investičního fondu
na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0886/R20/13

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, IČ 62182137, k posílení investičního fondu ve výši
50.000 Kč, dle přílohy č. 0998-13-P03;
schvaluje
změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0998-13-P02.

18

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (odstranění nepoužitelných léčiv)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0887/R20/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0184/2013 dle přílohy č. 0997-13-P01.

19

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR, úpravy rozpočtů p. o., změna inv. fondu na
rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0888/R20/13

bere na vědomí
neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace příspěvkovou organizaci
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, Vavrečkova 7040, 761 01 Zlín
ve výši 19.000 Kč, dle přílohy č. 0969-13-P02;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0183/2013 dle přílohy č. 0969-13-P03;
b) navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 0969-13-P06;
c) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0969-13-P08.
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Kultura - Velehrad 2013 - dotace a dar v rámci projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0889/R20/13

bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR do rozpočtu Zlínského kraje v rámci
projektu Velehrad 2013 v celkové výši 200.000 Kč dle přílohy č. 0970-13-P02;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0188/2013 dle přílohy č. 0970-13-P03;
b) přijetí finančního daru ve výši 500.000 Kč od dárce Jihomoravský kraj na základě
darovací smlouvy dle přílohy č. 0970-13-P06;
c) snížení příspěvku na provoz o 64.000 Kč na konečnou výši 21.277.000 Kč a zároveň
změnu účelového vyčlenění poskytnutého příspěvku na provoz určeného na Velehrad 2013
příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č.
0970-13-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0028/2013, dle přílohy č.
0970-13-P07.

21

Projekt "Vědou a technikou ke společnému rozvoji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0890/R20/13

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Vědou a technikou ke společnému rozvoji"
dle příloh č. 0971-13-P02 a č. 0971-13-P03;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Vědou a technikou ke
společnému rozvoji" ve výši 15,81 %, tj. 96.440 Kč z celkových nákladů projektu
příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dopracovat projekt
"Vědou a technikou ke společnému rozvoji" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č.
0971-13-P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na projekt včetně všech
povinných příloh v termínu do 21.10.2013 do 14 hodin;
2. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, předložit žádost o
poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013,
Fond mikroprojektů na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do 21.10.2013 do 14
hodin.
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22

Projekt Koordinace IPRÚ Horní Vsacko, Luhačovicko a Rožnovsko - smlouvy o
spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0891/R20/13

schvaluje [revokováno]
uzavření smluv o spolupráci při realizaci individuálních projektů v rámci Integrovaných plánů
rozvoje území Horního Vsacka a Rožnovska dle vzoru schváleného Radou Zlínského kraje
usnesením č. 0504/R14/08 mezi Zlínským krajem a příjemci dotace:
1. Radean, s. r. o., U Nikolajky 2078/26, 150 00 Praha, IČ 28416473, název projektu:
"HOTEL HIT - vybudování vnější a vnitřní sportovně relaxační infrastruktury",
2. Lapiru, s. r. o., Pivovarská 6/, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29451353, název
projektu: "Rodinné lázně",
3. Valašsko, o. p. s., Velké Karlovice 875, 756 06 Velké Karlovice, IČ 29450543, název
projektu: "Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v CR na území
Valašska - Horního Vsacka",
4. Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ 67728189,
název projektu: "Biketrails Valašsko 2".

23

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0892/R20/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0190/2013 dle přílohy č. 0992-13-P01.

24

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0893/R20/13

schvaluje
plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2013, a to:
1. změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle
přílohy č. 0993-13-P02;
2. změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí,
IČ 00843369, dle přílohy č. 0993-13-P03;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Františka
Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, k posílení investičního fondu ve výši 67.000 Kč.
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25

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0894/R20/13

schvaluje
navýšení provozního příspěvku o 6.860.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem dle přílohy č. 0996-13-P02 na celkovou částku 322.564.000 Kč.

26

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0895/R20/13

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939, a to
mycího stroje Hako E450E, inventární číslo 7402, pořizovací cena 139.023 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1998, formou fyzické likvidace.

27

Sociální služby - změny investičních fondů na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0896/R20/13

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, dle přílohy č. 0999-13-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0999-13-P03.

28

Žádost o neinvestiční dotaci na program - Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0897/R20/13

schvaluje
žádost o neinvestiční dotace na program - Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro
rok 2014 ve znění příloh č. 1001-13-P02 a č. 1001-13-P03.
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29

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních
služeb pro zdravotně postižené"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0898/R20/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace vzdělávacích kurzů pro
zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené" formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle příloh č. 1000-13-P01 až č. 1000-13-P17;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, JUDr. Pavla Hynčicová, Mgr.
Petra Pilčíková a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Alena Grebíková, Ing. Jitka
Hlavačková, Ph.D., MBA;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: JUDr. Pavla Hynčicová, Mgr. Radim Nuc,
Mgr. Marta Karpielová, Ing. Ivana Entová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA,
Mgr. Marta Karpielová, Ing. Ivana Entová, Mgr. Jana Chovancová a náhradníky - Mgr.
Michal Uherek, Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Milena Pšenčíková, Ing. Alena Grebíková, Ing.
Bc. Anna Blechová;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0185/2013 dle přílohy č. 1000-13- P18.

30

Veřejná zakázka "Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění servisních služeb"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0899/R20/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
Veřejná zakázka "Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění servisních služeb" dle přílohy
č. 0977-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvýhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel Hrbáček Servis s. r. o., se sídlem
4. května 27, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 27758303;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Hrbáček Servis s. r. o., se sídlem 4. května 27, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 27758303, dle přílohy č. 0977-13-P02.

31

Smlouva o poskytnutí geodat - Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0900/R20/13

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí geodat mezi Zlínským krajem a společností DOMOVINA ekologie, venkov, turistika, s. r. o., se sídlem Lichnov 147, PSČ 793 15, IČ 25848381, dle
přílohy č. 0974-13-P01.
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32

Uzavření smlouvy na Systémovou podporu softwarových produktů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0901/R20/13

schvaluje
uzavření smlouvy na Systémovou podporu softwarových produktů ESRI se společností
ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ
14889749, dle příloh č. 0976-13-P01 a č. 0976-13-P02.

33

Uzavření dodatků k podnájemním smlouvám se subjekty ve 22. budově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0902/R20/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. O/0382/2007/KŘ a
úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 27688313, dle
přílohy č. 0975-13-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. O/0147/2009/KŘHS
a úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., tř. Tomáše Bati - areál Svit bud. č. 22,
760 01 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č. 0975-13-P02.

34

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0903/R20/13

předává
s účinností od 22.10.2013 movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Štěpnická 1139,
686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0973-13-P01;
2. Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, se sídlem Loučka 128, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk, IČ 70850895, dle přílohy č. 0973-13-P02;
3. Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov,
IČ 70850941, dle přílohy č. 0973-13-P03;
4. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, se sídlem
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČ 70850992, dle přílohy č. 0973-13-P04;
5. Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, se sídlem Hrobice 136, 763 15 Slušovice,
IČ 70850968, dle přílohy č. 0973-13-P05;
6. Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, se sídlem Burešov 4884, 760 01
Zlín, IČ 70851042, dle přílohy č. 0973-13-P06;
7. Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Leoše Janáčka 380,
763 26 Luhačovice, IČ 70850909, dle přílohy č. 0973-13-P07;
8. Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1165, 763 61
Napajedla, IČ 70850976, dle přílohy č. 0973-13-P08;
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schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku formou fyzické likvidace, dle příloh č.
0973-13-P09 a č. 0973-13-P10;
2. poskytnutí věcného daru Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. - okresní
organizaci Vsetín, adresa okresní organizace: Halenkov 427, 756 03 Halenkov, IČ
62334417, dle přílohy č. 0973-13-P12.

35

Smlouvy o užívání vozidel

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0904/R20/13

schvaluje
uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání a k
výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským krajem a:
1) doc. Ing. Františkem Čubou CSc., členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia, dle přílohy č. 1003-13-P01;
2) Ing. Ladislavem Kryštofem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Octavia, dle přílohy č. 1003-13-P02;
3) PaedDr. Petrem Navrátilem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Octavia, dle přílohy č. 1003-13-P03;
4) MUDr. Lubomírem Nečasem, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k motorovému
vozidlu Škoda Octavia, dle přílohy č. 1003-13-P04;
5) Ing. Ivanem Mařákem, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia, dle přílohy č. 1003-13-P05;
6) Mgr. Taťánou Valentovou Nersesjan, členkou Rady Zlínského kraje, k motorovému
vozidlu Škoda Octavia, dle přílohy č. 1003-13-P06;
7) Ing. Jaroslavem Kučerou, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Octavia, dle přílohy č. 1003-13-P07;
8) Ing. Jaroslavem Drozdem, statutárním náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Octavia, dle přílohy č. 1003-13-P08.

36

Školství - Střední zdravotnická škola a VOŠZ Zlín - investiční záměr - OP Životní
prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0905/R20/13

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.09.2013, č. 0752/R17/13 - část schvaluje, kterým
Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec projektu "SZŠ a VOŠ
zdravotnická Zlín – realizace úspor energie" dle přílohy č. 0852-13-P01;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 997/3/150/378/10/13 na akci
"SZŠ a VOŠZ Zlín – realizace úspor energie – Domov mládeže" dle přílohy č. 0985-13-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, na rok 2013, dle
přílohy č. 0985-13-P02;
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pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín, IČ
00226319, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce "SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín – realizace úspor
energie", v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí;
b) ředitele shora uvedené příspěvkové organizace Zlínského kraje předložit žádost o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí;
c) ředitele příspěvkových organizací zajistit k projektům předloženým do 50. výzvy
Operačního programu Životní prostředí ve spolupráci s Odborem investic a o. p. s.
Energetická agentura Zlínského kraje, v souladu se schválenými investičními záměry,
zpracování všech stupňů projektové dokumentace a zadávacích dokumentací k veřejným
zakázkám:
1. Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín, IČ 00226319,
2. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327,
3. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 4794832.

37

Sociální služby - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0906/R20/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0029/2013 dle přílohy č.
1004-13-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0192/2013 dle přílohy č. 1004-13-P02.

38

Doprava - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0907/R20/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0193/2013 dle přílohy č. 1005-13-P01.

39

Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních
nákladů, příspěvek na provoz v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0908/R20/13

schvaluje
1. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů a vyčlenění
účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č.
1006-13-P02;
2. poskytnutí a navýšení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb, dle přílohy č. 1006-13-P03:
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a) poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2013 příspěvkové organizaci Domov pro seniory
Napajedla, IČ 70850976, ve výši 167.000 Kč,
b) navýšení příspěvku na provoz v roce 2013 příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb
Návojná, IČ 70850852, o 432.000 Kč na celkovou výši 1.182.000 Kč,
c) poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2013 příspěvkové organizaci Domov na Dubíčku,
IČ 70850968, ve výši 84.000 Kč;
Částky příspěvků jsou poskytovány jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis zveřejněného v Úředním věstníků L 379 dne 28.12.2006.
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Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0909/R20/13

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0800/R18/13 ze dne 23.09.2013 v části souhlasí, kterým
Rada Zlínského kraje souhlasila 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,
ve znění příloh č. 0899-13-P02 a č. 0899-13-P03.

Zlín 21. října 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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