R24/13

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání dne 16.12.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1076/R24/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 1240-13-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru školství, mládeže a sportu v případě schválení darovací smlouvy Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 29.06.2011 předložit Radě Zlínského kraje Dohodu o spolupráci
Zlínského kraje s Tělovýchovnou jednotou MEZ Vsetín o podmínkách realizace výstavby a
užívání Víceúčelové sportovní haly u Masarykova gymnázia Vsetín v termínu do
16.12.2013.“ - na termín plnění 22.09.2014;
2. 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 16.12.2013.“ - na termín plnění 22.09.2014;
3. usnesení č. 1003/R22/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá navýšení odvodu
prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 1.030.000 Kč na celkovou výši 14.496.000 Kč, v
termínu do 31.12.2013.“ - na termín plnění 27.01.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1077/R24/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) Národním zahájením Festivalu muzejních nocí 2014 ve Zlíně pořádaným Asociací muzeí
a galerií České republiky, IČ 61383716;
2) mezinárodním sochařským symposiem Sněhové království 2014 pořádaným občanským
sdružením Art centrum DAGI, o. s., IČ 26630257, na Pustevnách;
3) veřejnou sbírkou Svátek s Emilem pořádanou Nadačním fondem Emil, IČ 28356098, v
roce 2014;
4) VII. ročníkem trienále "Nový zlínský salon" pořádaným Krajskou galerií výtvarného umění
ve Zlíně, p. o., IČ 00094889, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
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1) ve výši 25.000 Kč Centru pro podporu občanů, IČ 70947261, na pořádání mezinárodní
konference "Ochrana alejí pro rozvoj regionů" v roce 2013, s termínem vyúčtování do
31.01.2014;
2) ve výši 10.000 Kč Lukáši Jaškovi, IČ 75860058, na realizaci projektu "Kouzlení dětem Otrokovice 2013", s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
3) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Art centrum DAGI, o. s., IČ 26630257, na
pořádání mezinárodního sochařského symposia Sněhové království 2014, s termínem
vyúčtování do 31.01.2014;
4) ve výši 20.000 Kč HC Valašské Meziříčí 2005, IČ 27005011, na účast dětského týmu
hokejového klubu na vánočním turnaji v Maďarsku v roce 2013, s termínem vyúčtování do
31.01.2014;
b) poskytnutí peněžitého daru:
1) ve výši 18.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755, na činnost
Okresního výboru ČSBS Vsetín, Historické skupiny 1. československé partyzánské brigády
Jana Žižky, v roce 2013;
2) ve výši 40.000 Kč Mgr. Pavlu Mašláňovi, bytem Sidonie 162, 763 34 Brumov-Bylnice na
vydání knihy o přírodě a historii osady Sidonie v roce 2013;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0242/2013 dle přílohy č. 1218-13-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.12.2013 č. 1015/R23/13 - část schvaluje:
1) písm. a) - bod 2), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 21.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755, na
pořízení publikace "Na každém kroku boj" v roce 2013, s termínem vyúčtování do
31.01.2014,
2) písm. a) - bod 3), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 25.000 Kč sdružení Arnika, IČ 26543281, na pořádání mezinárodního
konference "Ochrana alejí pro rozvoj regionů" v roce 2013, s termínem vyúčtování do
31.01.2014.
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SPZ Holešov - dodatek investičního záměru, záměr převodu nemovitostí z vlastnictví
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1078/R24/13

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 05/10/13 „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II.
etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část" dle
přílohy č. 1215-13-P02;
2. záměr úplatného převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- budovy bez čp/če, stavba pro dopravu, postavené na pozemku p. č. 2760/20;
- pozemku p. č. 2760/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 321 m2;
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,
- části pozemku p. č. 2760/24, ostatní plocha, do výměry 300 m 2, oddělené z tohoto
pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v
příloze č. 1215-13-P03;
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- části pozemku p. č. 2760/58, ostatní plocha, v katastrálním území Holešov, obec Holešov
do výměry 2400 m 2, oddělené z tohoto pozemku následně zpracovaným geometrickým
plánem, dle orientační situace uvedené v příloze č. 1215-13-P03;
- části pozemku p. č. 2760/86, ostatní plocha, v katastrálním území Holešov, obec Holešov
do výměry 150 m 2, oddělené z tohoto pozemku následně zpracovaným geometrickým
plánem, dle orientační situace uvedené v příloze č. 1215-13-P03, včetně všech jejich
součástí a příslušenství.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1079/R24/13

schvaluje
uzavření smlouvy na výkon investorsko-inženýrské činnosti pro zabezpečování přípravy a
realizace Projektu SPZ Holešov, uzavřené mezi Zlínským krajem a obchodní společností
Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešov, Holešovská 1691, PSČ 769 01, IČ 63080303,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1952,
dle přílohy č. 1216-13-P02.

5

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT – zmocnění 14|15 Baťův institut, p. o., předání zásob

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1080/R24/13

zm ocňuje
příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, k přípravě podkladů pro uplatňování práv zmocnitele coby objednatele z
odpovědnosti za vady a práv z poskytnuté záruky, která vyplývají ze smlouvy č.
D/2368/2012/STR na dodávku informační a audiovizuální techniky do krajského kulturního a
vzdělávacího centra a zajištění souvisejících služeb, která byla uzavřena dne 23.10.2012 se
společností IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ
46992308, a k jednání s touto společností dle přílohy č. 1210-13-P01;
předává
věci movité k hospodaření příspěvkovým organizacím Zlínského kraje:
a) Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
00094889, dle přílohy č. 1210-13-P02;
b) Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
00089982, dle přílohy č. 1210-13-P03;
c) 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, dle přílohy č.
1210-13-P04;
d) Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
70947422, dle přílohy č. 1210-13-P05.
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Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1081/R24/13

schvaluje
1. dodatek č.5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
713/3/100/097/08/10 – 05/11/13 s názvem "Sociální služby Vsetín p. o. – Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb" dle přílohy 1241-13-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0241/2013, dle přílohy č. 1241-13-P02.
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Sociální služby, zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1082/R24/13

schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín,
IČ 00304450, na akci: „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – III. etapa –
chráněné bydlení Vsetín Luh“" dle přílohy č. 1214-13-P02,
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387, na akci: „Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová – II. etapa - Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí“. dle
přílohy č. 1214-13-P03,
3. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, na akci: „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová – VI. etapa - chráněné bydlení Rožnov pod
Radhoštěm Sluneční“. dle přílohy č. 1214-13-P04,
4. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností RWE GasNet, s. r. o.,
Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - město, IČ 27295567, na akci: „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová – V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice“, dle přílohy č.
1214-13-P05,
5. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností RWE GasNet, s. r. o.,
Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - město, IČ 27295567 na akci: „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová – I. etapa - DZP Zašová“, dle přílohy č. 1214-13-P06,
6. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín,
IČ 00304450, na akci: "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" dle přílohy č. 1214-13-P07,
7. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, na akci: "Domov pro
seniory Jasenka, Vsetín" dle přílohy č. 1214-13-P08,
8. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Morkovice-Slížany, Náměstí 115, 768
33 Morkovice, IČ 00287504, na akci: „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje výjezdová základna Morkovice-Slížany“ dle přílohy č. 1214-13-P09,
9. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387, na akce: „Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí
– I. etapa“ a „Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa“ dle přílohy č. 1214-13-P10;
10. uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků s městem Vsetín, Svárov 1080,
755 24 Vsetín, IČ 00304450, na akci: „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová –
III. etapa – chráněné bydlení Vsetín Luh“" dle přílohy č. 1214-13-P11,
11. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Vodovody a kanalizace
Vsetín a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, na akci „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová – I. etapa - DZP Zašová“, dle přílohy č. 1214-13-P12.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdové základny a
pořízení sanitních vozidel (ROP Střední Morava – partnerská smlouva)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1083/R24/13

schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a
Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 62182137,
za účelem realizace projektu „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdové
základny a pořízení sanitních vozidel“ dle přílohy č. 1219-13-P01.

9

Příspěvkové organizace v oblasti kultury - změna jmenování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1084/R24/13

schvaluje
1. s účinností od 01.01.2014 změnu jmenování PhDr. Antonína Sobka, ředitele Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČ 00089982, na dobu určitou do 31.03.2014, dle
přílohy č. 1211-13-P01;
2. vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p. o., IČ 00089982, dle přílohy č. 1211-13-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: MVDr. Stanislav Mišák, Ing. Ladislav Kryštof, MUDr. Lubomír
Nečas, PhDr. Ivo Frolec, PhDr. Romana Habartová, Ing. Aranka Medková Pekárková BBS.
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Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb - pracovněprávní záležitosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1085/R24/13

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa Mgr. Heleny Fryštacké, ředitelky Radosti, domova pro osoby se
zdravotním postižením, p. o., IČ 70850861, dle přílohy č. 1212-13-P01;
stanovuje
1. cílové odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 1212-13-P02,
2. mimořádnou odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 1212-13-P03,
3. s účinností od 01.01.2014 plat Mgr. Jarmile Hasoňové, ředitelce Centra poradenství pro
rodinné a partnerské vztahy, p. o., IČ 70850992, dle přílohy č. 1212-13-P04;
schvaluje
s účinností od 01.01.2014 změnu jmenování Mgr. Jarmily Hasoňové, ředitelky Centra
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., IČ 70850992, na dobu neurčitou, dle
přílohy č. 1212-13-P05.
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Audiovizuální zpravodajství o činnosti Zlínského kraje pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1086/R24/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vytvoření díla č. D/1586/2012/KH, jejímž předmětem je
tvorba a vysílání televizních pořadů, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností J. D.
Production, s. r. o., se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
25592939, dle přílohy č. 1209-13-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1087/R24/13

schvaluje
1. zřízení věcného práva pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - VTL plynovodu v pozemku p. č. 1445/5,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kvasice v rámci stavby "REKO VTL Kvasice", v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 4.600 Kč + DPH;
2. zřízení věcného práva pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
2003/9 a p. č. 3653/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1834-103/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.588 Kč + DPH;
3. zřízení věcného práva pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem
Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- omezené užívání vyplývající z ochranného pásma na pozemku p. č. 956/2, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Krásno nad Bečvou související s uložením kanalizačního řadu na
pozemcích ve vlastnictví třetích osob, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2560-7911/2013,
na dobu existence stavby výše uvedené stavby kanalizačního řadu za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
4. bezúplatné zřízení věcného práva pro oprávněného obec Nedakonice, se sídlem
Nedakonice 33, PSČ 687 38, IČ 00291153, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Chodník u silnice II/427 - Nedakonice" na
pozemcích p. č. 1975/2, p. č. 1975/5, p. č. 1975/6, p. č. 1975/13, vše ostatní plocha, v k. ú.
Nedakonice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami chodníku,
na dobu existence stavby;
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5. bezúplatné zřízení věcného práva pro oprávněného město Staré Město, se sídlem nám.
Hrdinů 100, PSČ 686 03 Staré Město, IČ 00567884, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- vybudování a umístění chodníku včetně místa pro přecházení v rámci stavby
"Bezbariérový chodník na ulici Velehradské ve Starém Městě, západní větev" na pozemcích
p. č. 4529/2, p. č. 6214/468, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami chodníku včetně
místa pro přecházení,
na dobu existence stavby;
6. bezúplatné zřízení věcného práva pro oprávněného město Kelč, se sídlem Kelč 5, PSČ
756 43, IČ 00303925, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Stavba chodníku podél silnice III/43911 v
obci Němetice" na pozemku p. č. 677/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Němetice, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami chodníku,
na dobu existence stavby;
7. bezúplatné zřízení věcného práva pro oprávněného Statutární město Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, PSČ 761 40 Zlín, IČ 00283924, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Rekonstrukce přístupových cest v
centrální části města Zlína" na pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami chodníku,
na dobu existence stavby;
8. bezúplatné zřízení věcného práva pro oprávněného obec Šarovy, se sídlem Šarovy 100,
PSČ 763 51 Bohuslavice u Zlína, IČ 00837296, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- vybudování a umístění přechodu pro chodce včetně součástí a příslušenství (zpevněných
ploch - chodníku a 2 ks stožárů veřejného osvětlení) v rámci stavby "Silnice II/497: Šarovy,
přechod pro chodce" na pozemku p. č. 52/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Šarovy, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami přechodu pro
chodce včetně součástí a příslušenství (zpevněných ploch - chodníku a 2 ks stožárů
veřejného osvětlení),
na dobu existence stavby;
9. zřízení věcného práva pro oprávněného obec Šarovy, se sídlem Šarovy 100, PSČ 763 51
Bohuslavice u Zlína, IČ 00837296, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění kabelu veřejného osvětlení v rámci stavby "Silnice II/497: Šarovy,
přechod pro chodce" v pozemku p. č. 52/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Šarovy, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami kabelu
veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
10. zřízení věcného práva pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 1015/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH;
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11. zřízení věcného práva pro oprávněného obec Pravčice, se sídlem Pravčice 46, PSČ 768
24 Hulín, IČ 00544566, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku a přístřešků autobusových zastávek na pozemcích p. č.
1537, p. č. 1560, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Pravčice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1285-227/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami chodníku a
přístřešků autobusových zastávek
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.765 Kč + DPH;
12. zřízení věcného práva 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 nadzemního vedení VN
na pozemku p. č. 449/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Žopy, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1173-183_4/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
13. zřízení věcného práva 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 nadzemního vedení NN
na pozemku p. č. 1399, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Slavkov pod Hostýnem, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1188-236_2/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
14. zřízení věcného práva 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. 260, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Horní Lapač, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 246-237/2013,
- 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 2.600 Kč + DPH;
15. zřízení věcného práva 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 2 x zemního vedení NN v
pozemcích p. č. 355/1, p. č. 176/12, ostatní plocha, v k. ú. Kurovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1109-255/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy 2 x zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
16. rozpočtové opatření č. RZK/0236/2013 dle přílohy č. 1194-13-P06;
17. podání výpovědi Rámcové smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí č.
D1413/2013/EKO, uzavřené dne 16.07.2013 se Zlínskou realitní kanceláří s. r. o., se sídlem
Školní 492, Zlín, PSČ 760 01, IČ 46979646;
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souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a to mycího
stroje na nádobí M 1003, inv. číslo 6168, pořizovací cena 106.797 Kč, zůstatková cena (k
30.11.2013) 49.810 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s převodem práva hospodaření k přebytečnému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, a
to:
a) serveru Intel NetCore 2625, inv. číslo KKFB DHM 226/1, pořizovací cena 191.448,39 Kč,
oprávky k 30.11.2013 činí 127.227 Kč, zůstatková cena 64.221,39 Kč, z hospodaření
Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422, do
hospodaření Obchodní akademie Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 63458730;
b) serveru Intel NetCore 4100SSHH, inv. číslo KKFB DHM 216, pořizovací cena 199.845,20
Kč, oprávky k 30.11.2013 činí 189.852,94 Kč, zůstatková cena 9.992,26 Kč, z hospodaření
Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422, do
hospodaření Gymnázia Ladislava Jaroše - Holešov, příspěvková organizace, IČ 47935774;
bere na vědomí
1. zprávu o stavu na hraničním přechodu Starý Hrozenkov dle přílohy č. 1194-13-P04,
2. plán technického zhodnocení nemovitostí v areálu hraničního přechodu Starý Hrozenkov
pro rok 2014 dle přílohy č. 1194-13-P05.
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Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1088/R24/13

schvaluje
A. záměr bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků:
- p. č. 2216/15, ostatní plocha,
- p. č. 2216/22, ostatní plocha,
- p. č. 2216/34, ostatní plocha,
- p. č. 2216/35, ostatní plocha,
- p. č. 2216/37, ostatní plocha,
- p. č. 2216/38, ostatní plocha,
- p. č. 2216/39, ostatní plocha,
- p. č. 2216/40, ostatní plocha,
- p. č. 2216/43, ostatní plocha,
- p. č. 2216/44, ostatní plocha,
- p. č. 2216/47, ostatní plocha,
- p. č. 2216/48, ostatní plocha,
- p. č. 2216/49, ostatní plocha,
- p. č. 2216/50, ostatní plocha,
- p. č. 2216/52, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 641 pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky;
2. pozemků:
- p. č. 565/5, ostatní plocha,
- p. č. 566/5, ostatní plocha,
- p. č. 566/6, ostatní plocha,

9/20

R24/13

- p. č. 566/3, ostatní plocha,
- p. č. 566/4, ostatní plocha,
- p. č. 567/2, ostatní plocha,
- p. č. 567/3, ostatní plocha,
- p. č. 568/3, ostatní plocha,
- p. č. 568/4, ostatní plocha,
- p. č. 569/4, ostatní plocha,
- p. č. 569/5, ostatní plocha,
- p. č. 569/6, ostatní plocha,
- p. č. 569/7, ostatní plocha,
- p. č. 569/8, ostatní plocha,
- p. č. 569/9, ostatní plocha,
- p. č. 569/10, ostatní plocha,
- p. č. 569/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 144 pro obec a k. ú. Blazice;
3. pozemků:
- p. č. 1325/3, ostatní plocha,
- p. č. 1325/4, ostatní plocha,
- p. č. 1325/5, ostatní plocha,
- p. č. 1325/6, ostatní plocha,
- p. č. 1325/7, ostatní plocha,
- p. č. 1325/8, ostatní plocha,
- p. č. 1343/11, ostatní plocha,
- p. č. 1343/12, ostatní plocha,
- p. č. 1343/13, ostatní plocha,
- p. č. 1343/14, ostatní plocha,
- p. č. 1343/15, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 254 pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic;
4. pozemků
- p. č. 1142/1, ostatní plocha, o výměře 38 m2,
- p. č. 1044/37, ostatní plocha, o výměře 43 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 601-197/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Huštěnovice;

B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 3075/11, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 364 pro obec Trnava a k. ú. Trnava u Zlína;
2. pozemku
- p. č. 2494/38, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3006-216/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště;
3. pozemku
- p. č. 6719, trvalý travní porost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1405 pro obec a k. ú. Napajedla;
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4. části pozemku
- p. č. st. 847, zastavěná plocha a nádvoří, do výměry 5 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;

C. záměr převodu pozemku včetně veškerých jeho součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
- p. č. 1784, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Žlutava formou směny.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1089/R24/13

ukládá
1) Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760
01 Zlín, IČ 00226319, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 178.539 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně
č. 21/2013, uvedené v příloze č. 1195-13-P04;
2) Dětskému domovu Zašová, č. p. 172, 756 51 Zašová, IČ 60990597, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3.161,70 Kč, dle Rozhodnutí
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 22/2013, uvedené v příloze č.
1195-13-P07;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0239/2013, dle přílohy č. 1195-13-P08.
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Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1090/R24/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0232/2013 dle přílohy č. 1197-13-P01.
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Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1091/R24/13

vydává
1. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Bašnov, jejího ochranného pásma a stanovení
bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P02;
2. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Kurovický lom, jejího ochranného pásma a
stanovení bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P03;
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3. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Mokřad u Slováckých strojíren, jejího
ochranného pásma a stanovení bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P04;
4. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Ovčírka, jejího ochranného pásma a stanovení
bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P05;
5. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Remízy u Bánova a stanovení bližších
ochranných podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P06;
6. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Stonáč, jejího ochranného pásma a stanovení
bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P07;
7. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Stráně u Popovic a stanovení bližších
ochranných podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P08;
8. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Údolí Okluky a stanovení bližších ochranných
podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P09;
9. nařízení kraje o zřízení přírodní rezervace Kobylí hlava, jejího ochranného pásma a
stanovení bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1207-13-P10.
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Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (odstranění nepoužitelných léčiv, TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1092/R24/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0235/2013, dle přílohy č. 1230-13-P01.
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Zdravotnictví - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních
nákladů na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1093/R24/13

schvaluje
změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů u příspěvkové
organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ
00851710, dle přílohy č. 1235-13-P02.
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Zdravotnictví - souhlas s dodatkem k smlouvě o úvěru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1094/R24/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 2604/11/5626 mezi společností Československá obchodní banka, a. s., IČ 00001350, se
sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ
27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, PSČ 686 68, dle přílohy 123213-P01.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání majetku ZK k
hospodaření a změna zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1095/R24/13

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se
sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137 nemovitost ve vlastnictví
Zlínského kraje nezapisovanou do katastru nemovitostí - stavbu oplocení na pozemku p. č.
290/227, zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 8537 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 13 ke zřizovací listině Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, dle přílohy č.
1234-13-P01.

21

Zdravotnictví - prominutí pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1096/R24/13

schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 53.828 Kč za obchodní společnost Kroměřížská nemocnice a.
s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, za podmínek stanovených
v příloze 1231-13-P01.

22

Zdravotnictví - uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1097/R24/13

schvaluje
uzavření smluv o dodávce a odvádění odpadních vod mezi Zlínským krajem a společností
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČ 49453866, Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské
Hradiště, za účasti Uherskohradišťské nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365,
686 68 Uherské Hradiště, jako plátce faktur, dle příloh 1233-13-P01 až č. 1233-13-P05.

23

Jmenování členů Komise Rady Zlínského kraje pro financování zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1098/R24/13

jmenuje
1. Ing. Jana Černoška členem Komise Rady Zlínského kraje pro financování zdravotnictví s
účinností od 16. prosince 2013,
2. Ing. Radislava Kusáka členem Komise Rady Zlínského kraje pro financování zdravotnictví
s účinností od 16. prosince 2013;
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3. Ing. Jindřišku Chválovou členkou Komise Rady Zlínského kraje pro financování
zdravotnictví s účinností od 16. prosince 2013;
4. Jiřího Částečku, členem Komise Rady Zlínského kraje pro financování zdravotnictví s
účinností od 16. prosince 2013.

24

Doprava - Prodej přebytečného materiálu ze staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje,
p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1099/R24/13

schvaluje
prodej přebytečného movitého majetku ze staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 1201-13-P01.

25

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1100/R24/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1. dodatku č. 2 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. 1198-13-P02;
2. dodatku č. 3 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. 1198-13-P03.

26

Kultura - příspěvkové organizace - změna závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1101/R24/13

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.03.2013 č. 0272/R06/13 - bod 3 písm. c) v části:
„na akce: výstava Cyrilometodějský Velehrad ve výši 567.000 Kč, výstava Veligrad - Z
knížecích hrobů ve výši 602.000 Kč, komponovaný večer s multimediální prezentací ve výši
410.000 Kč a výukové programy Cyrilometodějské akademie ve výši 230.000 Kč tj.“; a
přílohu č. 0267-13-P10, tedy účelovost příspěvku na provoz;
schvaluje
a) snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové
péče dle přílohy č. 1199-13-P02;
b) navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČ 00089982, o částku 1.475.000 Kč na celkovou výši 20.181.950 Kč, dle přílohy č.
1199-13-P02;
c) navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, o částku 290.000 Kč na celkovou výši
9.796.400 Kč. dle přílohy č. 1199-13-P03.
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27

Kultura - smlouva o nájmu bytu na hradě Malenovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1102/R24/13

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu, umístěného v budově předhradí hradu Malenovice, ul.
Švermova 448, 763 02 Zlín–Malenovice, mezi Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
příspěvková organizace, IČ 00089982, a panem Luďkem Bubeníkem na dobu určitou od
01.01.2014 do 31.12.2014 dle přílohy č. 1200-13-P02.

28

Rozpočtová opatření v rámci programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1103/R24/13

schvaluje
rozpočtová opatření:
1. č. RZK/0233/2013 dle přílohy č. 1222-13-P01,
2. č. RZK/0240/2013 dle přílohy č. 1222-13-P02.

29

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1104/R24/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0237/2013, dle přílohy č. 1223-13-P01.

30

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1105/R24/13

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 změnu č. 2 příspěvkové organizace
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 843474, dle
přílohy č. 1224-13-P02,
2. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323, dle přílohy č. 1224-13-P03;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323, ve výši 100.000 Kč.
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31

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1106/R24/13

schvaluje
navýšení provozního příspěvku o 983.485 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 1228-13-P02, na celkovou částku 327.361.485 Kč pro školy
a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.

32

Školství - vyřazení pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1107/R24/13

schvaluje
vyřazení pohledávek příspěvkových organizací Zlínského kraje, které má:
1. Dětský domov Bojkovice, IČ 60371803, vůči panu Josefu Faltýnkovi ve výši 23.580 Kč,
dle přílohy č. 1227-13-P02;
2. Dětský domov Vizovice, IČ 61716651, vůči paní Heleně Tománkové ve výši 57.121 Kč,
dle přílohy č. 1227-13-P03;
3. Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634, vůči
paní Dagmar Zburníkové ve výši 60.896 Kč, dle přílohy č. 1227-13-P04.

33

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1108/R24/13

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum
odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, a to CNC soustruhu SPRY 40 CNC s příslušenstvím,
inventární číslo 621863, pořizovací cena 1.000.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby
1991, a to formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou.

34

Školství - smlouvy o nájmu a o podnájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1109/R24/13

souhlasí
s uzavřením:
a) smlouvy o nájmu nebytových prostor č.1/2014 mezi příspěvkovou organizací Gymnázium
Kroměříž, IČ 70843309, a ing. Lucií Ondrovou, IČ 71939920, a to na dobu určitou od
01.01.2014 do 31.12.2015 dle přílohy č. 1225-13-P02;
b) smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Vsetínskou nemocnicí a. s., IČ 26871068 a
příspěvkovou organizací Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, a to na dobu neurčitou dle přílohy č. 122513-P04;
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c) smlouvy o nájmu věci movité mezi příspěvkovou organizací Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, a Mgr.
Pavlou Janýškovou, bytem Malé Karlovice 816, Velké Karlovice, a to na dobu neurčitou dle
přílohy č. 1225-13-P05;
d) smlouvy o nájmu bytových prostor mezi příspěvkovou organizací Střední škola - Centrum
odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, a panem Zdeňkem Kociánem, bytem
Nábělkova 539, Kroměříž, a to na dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2016 dle přílohy č.
1225-13-P06.

35

Memorandum o vzájemné spolupráci s Československou obcí legionářskou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1110/R24/13

schvaluje
uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a Československou obcí
legionářskou, o. s., sídlo Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2, IČ 45247455 dle přílohy
č. 1220-13-P01;
pověřuje
Mgr. Štěpánku Pokorníkovou, vedoucí odboru Kancelář hejtmana, PhDr. Romanu
Habartovou, vedoucí odboru kultury a památkové péče a PhDr. Stanislava Minaříka,
vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, zabezpečením spolupráce ve smyslu
memoranda.

36

Sociální služby - změny investičních fondů, změny závazných objemů prostředků na
platy a ostatních osobních nákladů a změny příspěvku na provoz v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1111/R24/13

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 1239-13-P02;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů a vyčlenění
účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č.
1239-13-P04;
3. navýšení příspěvku na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Domov pro seniory
Loučka, IČ 70850895, o 1.317.000 Kč na celkovou výši 2.181.000 Kč, dle přílohy č. 123913-P03, částka příspěvku je poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na
podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníků L 379 dne 28.12.2006;
4. navýšení příspěvku na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 1.000.000 Kč na celkovou výši 7.261.500 Kč, dle přílohy
č. 1239-13-P03, částka příspěvku je poskytována jako podpora de minimis ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o
ES na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006;
5. navýšení příspěvku na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro
osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, o 151.000 Kč na celkovou výši 851.000 Kč,
dle přílohy č. 1239-13-P03, částka příspěvku je poskytována jako podpora de minimis ve
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne
28.12.2006;
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6. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, dle přílohy č. 1239-13-P17;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0238/2013 dle přílohy č. 1239-13-P18;
8. změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 1239-13-P21;
9. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851045, dle přílohy č. 1239-13-P25;
ukládá
snížení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové
organizace Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, o 400.000 Kč na celkovou výši
950.000 Kč, v termínu do 31.12.2013.

37

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1112/R24/13

souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova
292, uvedenými v příloze č. 1237-13-P01 až příloze č. 1237-13-P03.

38

Pověření příspěvkových organizací Zlínského kraje k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu - sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1113/R24/13

bere na vědomí
informaci o financování sociálních služeb z veřejných zdrojů z pohledu veřejné podpory, dle
přílohy č. 1236-13-P01;
schvaluje
1. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Sociální služby
Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, IČ 00092096 se sídlem Štěpnická 1139, 686
06 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1236-13-P02;
2. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Sociální služby
Vsetín, příspěvkovou organizaci, IČ 49562827 se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, dle přílohy č. 1236-13-P03;
3. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Domov pro seniory
Loučka, příspěvkovou organizaci, IČ 70850895, se sídlem Loučka 128, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk, dle přílohy č. 1236-13-P04;
4. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Domov pro seniory
Luhačovice, příspěvkovou organizaci, IČ 70850909, se sídlem Leoše Janáčka 380, 763 26
Luhačovice, dle přílohy č. 1236-13-P05;
5. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Domov pro seniory
Napajedla, příspěvkovou organizaci, IČ 70850976, se sídlem Husova 1165, 763 61
Napajedla, dle přílohy č. 1236-13-P06;
6. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Domov pro seniory
Burešov, příspěvkovou organizaci, IČ 70851042, se sídlem Burešov 4884, 760 01 Zlín, dle
přílohy č. 1236-13-P07;
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7. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Domov pro seniory
Lukov, příspěvkovou organizaci, IČ 70850941, se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov, dle
přílohy č. 1236-13-P08;
8. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Dům sociálních
služeb Návojná, příspěvkovou organizaci, IČ 70850852, se sídlem Návojná 100, 763 32
Nedašov, dle přílohy č. 1236-13-P09;
9. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Domov na Dubíčku,
příspěvkovou organizaci, IČ 70850968, se sídlem Hrobice 136, Slušovice 763 15, dle
přílohy č. 1236-13-P10;
10. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením příspěvkovou organizaci, IČ 70850917, se sídlem Na
Hrádku 100, 763 16 Fryšták, dle přílohy č. 1236-13-P11.

39

Úprava příjmů v rámci Odboru Kancelář ředitele - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1114/R24/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0234/2013 dle přílohy č. 1204-13-P01.

40

Projekt "Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK" dodatek č. 1 ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1115/R24/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi Zlínským
krajem a partnerem projektu Rodinným centrem Kamarád - Nenuda, o. s., IČ 22692398, se
sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín dle přílohy č. 1203-13-P01.

41

Aktualizace směrnic SM/24 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským
úřadem a SM/25 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1116/R24/13

schvaluje
1. aktualizovanou směrnici SM/24/04/13 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných
krajským úřadem dle přílohy č. 1202-13-P01;
2. aktualizovanou směrnici SM/25/03/13 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných
organizacemi kraje dle přílohy č. 1202-13-P02.
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42

Směrnice SM/74/01/13 - Zásady řízení příspěvkových organizací Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1117/R24/13

schvaluje
směrnici SM/74/01/13 - Zásady řízení příspěvkových organizací Zlínského kraje dle přílohy
č. 1205-13-P01;
zm ocňuje
ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje ke schvalování a vydávání příloh směrnice
SM/74/01/13 - Zásady řízení příspěvkových organizací Zlínského kraje.

43

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1118/R24/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o nájmu č. O/0454/2010/KŘHS uzavřené mezi Zlínským
krajem a Českou republikou - Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje, se sídlem J. A.
Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767, dle přílohy č. 1206-13-P01.
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Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1119/R24/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí zánik funkce člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava, Ing. Vratislava Mynáře, v souvislosti se zánikem jeho mandátu člena Zastupitelstva
Zlínského kraje;
2. zvolit MUDr. Lubomíra Nečase členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava.

Zlín 16. prosince 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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