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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 1. zasedání dne 13.01.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0001/R01/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0036-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0449/R12/10 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucí Odboru
územního plánování a stavebního řádu v termínu do 31.12.2013 pořídit Prověřovací územní
studii „Vedení VVN 110 kV Uherský Brod - Strání (- Slovensko)“.“ - na termín plnění
31.12.2015;
2. usnesení č. 1062/R24/10 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství
zajistit realizaci projektu "NATURA 2000 ve Zlínském kraji" v souladu se smlouvou č.
09028956 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729, dle přílohy č. 1253-10P01 a s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR dle přílohy č. 1253-10-P02 v
termínu do 31.12.2013.“ - na termín plnění 25.08.2014;
3. usnesení č. 0497/R12/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském
kraji" v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, jeho přílohami a změnovým listem v
termínu do 31.12.2013.“ - na termín plnění 15.12.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0002/R01/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) projektem Film a škola 2014 realizovaným Městskými kiny Uherské Hradiště, p. o., IČ
00836265, na Uherskohradišťsku;
2) projektem Film a škola 2014 ve Vsetíně realizovaným Domem kultury Vsetín, spol. s r. o.,
IČ 47972114, na Vsetínsku;
3) 10. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání Zlínského kraje ENERSOL 2014
realizovaným Střední průmyslovou školou Otrokovice, IČ 00128198;
4) XXXIII. ročníkem motoristické akce "Valašské rallye 2014" pořádaným AutoMotoKlubem
Rally Sport-Vsetín, IČ 75003198;
5) IX. ročníkem ankety "Osobnost roku 2013 ve Zlínském kraji" realizovaným Agenturou JK,
s. r. o., IČ 25582917, v roce 2014;
6) XII. ročníkem soutěže "Stavba roku 2013 Zlínského kraje" pořádaným Svazem
podnikatelů ve stavebnictví, IČ 01541641, v roce 2014;
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7) Slavnostmi bratrství Čechů a Slováků - Javořina, mezinárodním ekologickým festivalem
"Týká se to také Tebe" a Silvestrem na pomezí pořádanými Klubem kultury Uherské
Hradiště, p. o., IČ 0092100, v roce 2014;
8) 54. ročníkem projektu ZLÍN FILM FESTIVAL 2014 - Mezinárodní festival filmů pro děti a
mládež ve Zlíně realizovaným společností FILMFEST s. r. o., IČ 26273365;
9) slavnostním Večerem lidí dobré vůle a 9. ročníkem výtvarné soutěže pro děti základních
škol "Cestou dvou bratří" pořádaným Arcibiskupstvím Olomouckým, IČ 00445151, v roce
2014;
10) 54. ročníkem Kopaničářských slavností 2014 pořádaným obcí Starý Hrozenkov, IČ
00291331, ve Starém Hrozenkově;
11) 40. ročníkem Letní filmové školy 2014 pořádaným Asociací českých filmových klubů, IČ
61387550, v Uherském Hradišti;
12) XVIII. ročníkem Akademie Václava Hudečka a VII. ročníkem mezinárodního festivalu
"Svátky hudby v Luhačovicích" pořádaným Sdružením Václava Hudečka pro pořádání
houslových kurzů, IČ 2663322, v roce 2014 v Luhačovicích;
13) 44. ročníkem Barum Czech rally Zlín - Mezinárodní mistrovství ČR a ERC pořádaným
společností Rally Zlín spol. s r. o., IČ 46965564, v roce 2014;
14) 45. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti pořádaným
Folklorním sdružením Lipta Liptál, IČ 26523752, v roce 2014 v Liptále;
15) 12. ročníkem "Běhu rodným krajem Emila Zátopka" pořádaným TJ Rožnov p.
Radhoštěm, IČ 00534439, v roce 2014 v Rožnově pod Radhoštěm;
16) XXII. Mezinárodním festivalem dětských folklorních souborů "Písní a tancem"
pořádaným Folklorním sdružením ČR, IČ 00541206, v roce 2014;
17) projektem "Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje" realizovaným Gymnáziem
a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, p. o., IČ 00559504, v roce 2014;
18) celostátním seminářem Celoživotní učení - Kroměříž 2014 pořádaným Okresní
hospodářskou komorou Kroměříž, IČ 60730960;
19) životopisným filmem "Století Miroslava Zikmunda" realizovaným společností Piranha
Film s. r. o., IČ 26904951, v roce 2014;
20) Zlínskými regionálními ozvěnami 21. Mezinárodního filmového festivalu Praha FEBIOFEST 2014 pořádanými společností FEBIOFEST s. r. o., IČ 26721546, v roce 2014;
21) X. plesem dárců krve pořádaným Klubem dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, v
Kroměříži v roce 2014;
22) Festivalem turistických a amatérských filmů a elektronických fotografií pořádaným
Klubem českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, ve Zlíně v roce 2014;
23) akcí "Percipio osudy" pořádanou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, v roce
2014;
24) účastí dětského pěveckého sboru Comenius na 8. ročníku celostátní přehlídky dětských
pěveckých sborů "Světlo za Lidice" v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 10.000 Kč Klubu Domino, Dětská tisková agentura, IČ 45771529, na pořádání 21.
ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos 2013/2014;
2. ve výši 20.000 Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, na pořádání X. plesu
dárců krve v Kroměříži v roce 2014;
3. ve výši 100.000 Kč Iniciativě pro podporu vypálených obcí, o. s., IČ 22828001, na
realizaci dokumentárního filmu s názvem "Valašsko, kruté jaro 1945" v roce 2014;
4. ve výši 35.000 Kč Bojkovsku, sdružení měst a obcí, IČ 71189319, na realizaci projektu
"Vzdělávání blíž k lidem" v roce 2014;
5. ve výši 5.000 Kč Olomoucko-Zlínské krajské organizaci Pionýra, IČ 70435545, na
pořádání republikového finále Pionýrského sedmikvítku v roce 2014;
b) poskytnutí finančního daru:
1. ve výši 10.000 Kč Vojtěchu Opravilovi, bytem Lubná 190, 767 01 Kroměříž, jako prvnímu
občánku Zlínského kraje narozenému v roce 2014;
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2. ve výši 15.000 Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných Armády ČR, IČ 49279319, na
činnost Krajského sdružení ve Zlíně v roce 2014;
c) úhradu věcných nákladů ve výši 31.000 Kč spolku "COMENIUS UHERSKÝ BROD", IČ
48505391, na dopravu dětského pěveckého sboru Comenius ze Zlína do Lidic a zpět, na
celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice" dne 14.06.2014. Tato
částka bude uhrazena dopravci Martinu Hanáčkovi, IČ 15543625, který byl spolkem vybrán;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0010/2014 dle přílohy č. 0025-14-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 25.000
Kč Klubu českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, na pořádání Festivalu
turistických amatérských filmů a elektronických fotografií v roce 2014 ve Zlíně.
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Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R01/14

schvaluje
přílohu č. 1 ke směrnici SM/012/002/13 – Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové
předměty a dary ve znění přílohy č. 0016-14-P01.

4

Zapojení dotace z Úřadu práce do rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R01/14

schvaluje
rozpočtová opatření:
1. č. RZK/0003/2014, dle přílohy č. 0024-14-P01;
2. č. RZK/0009/2014, dle přílohy č. 0024-14-P02.

5

Sociální služby - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R01/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
896/3/100/116/08/12-01/11/13 s názvem: "Sociální služby Uherské Hradiště p. o. Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská II. etapa - Bytový dům
Uherské Hradiště" dle přílohy č. 0017-14-P02;
2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
699/3/100/091/06/10 -04/01/14 s názvem: "Domov pro seniory Burešov, p. o. – Zateplení
budov a výměna oken" dle přílohy č. 0017-14-P03;
3. uzavření smlouvy o zřízení stavby s městem Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165, na akci: „Domov pro seniory Luhačovice", dle přílohy č. 0017-14P04;
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4. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na rok 2014, dle přílohy č. 0017-14-P05;
5. odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096,
na rok 2014, dle přílohy č. 0017-14-P06;
6. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851045, na rok 2014, dle přílohy č. 0017-14-P07;
7. odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851045, na rok
2014, dle přílohy č. 0017-14-P08;
8. navýšení příspěvku na provoz na rok 2014 příspěvkové organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 3.852.000 Kč na celkovou výši 4.149.000 Kč, dle přílohy
č. 0017-14-P09;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0002/2014 dle přílohy č. 0017-14-P10;
10. 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 – III. etapa - CHB Vsetín Luh“, dle přílohy č. 0017-14P11;
11. 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 – VI. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční“,
dle přílohy č. 0017-14-P12;
12. rozpočtové opatření č. RZK/0006/2014 dle přílohy č. 0017-14-P13;
ukládá
navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 3.852.000 Kč v termínu do
15.02.2014 na celkovou výši 21.033.000 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 450.000 Kč s příspěvkovou organizací Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851045, na realizaci akce "Domov pro seniory Burešov, p. o. –
Zateplení budov a výměna oken", dle přílohy č. 0017-14-P14.
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Sociální služby - Domov pro seniory Luhačovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R01/14

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Domov pro
seniory Luhačovice" - dodávka stavby, dle přílohy č. 0018-14-P01.
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Sociální služby - Domov pro seniory Valašské Meziříčí – I. etapa - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R01/14

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby s názvem "Domov pro seniory
Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa - dodávka stavby", formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění kvalifikace
dle příloh č. 0019-14-P02 až č. 0019-14-P04;
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zplnomocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností (včetně
kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení výběru zájemců) a ke všem úkonům
spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce "Domov pro seniory Seniorpark
Valašské Meziříčí – I. etapa - dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 0019-14-P01.
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Sociální služby - Domovy pro seniory Jasenka, Vsetín - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R01/14

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby s názvem "Domov pro seniory
Jasenka, Vsetín - dodávka stavby", formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění kvalifikace
dle příloh č. 0020-14-P02 až č. 0020-14-P04;
zplnomocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností (včetně
kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení výběru zájemců) a ke všem úkonům
spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce " Domov pro seniory Jasenka, Vsetín dodávka stavby " podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 0020-14-P01.
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Sociální služby - Transformace pobytových soc. služeb Zašová I. etapa - Domov pro
osoby se zdravotním postižením Zašová - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R01/14

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Sociální služby
Vsetín p. o. - Transformace pobytových soc. služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová" dodávka stavby, dle přílohy č. 0021-14-P01.
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Sociální služby - Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská - I. etapa
chráněného bydlení Staré Město - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R01/14

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Sociální služby
Uherské Hradiště p. o. - Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská - I. etapa
CHB Staré Město - dodávka stavby, dle přílohy č. 0022-14-P01.
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Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R01/14

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1001/3/150/379/11/13 na akci "Gymnázium Uh. Hradiště - rekonstrukce budov - II.
etapa", dle přílohy č. 0023-14-P01;
b) č. 1002/3/150/380/12/13 na akci "SŠ oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce školní
kuchyně", dle přílohy č. 0023-14-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 940/3/150/351/04/13-01/12/13 na akci "Gymnázium J.A.Komenského Uherský Brod výměna oken a vstupních dveří", dle přílohy č. 0023-14-P03;
b) č. 955/3/150/358/05/13-01/12/13 na akci "SŠPHZ Uherské Hradiště - rekonstrukce
nástavby (III.np) - budova J", dle přílohy č. 0023-14-P04;
3. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014:
a) příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 002314-P05;
b) příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy
č. 0023-14-P06;
c) příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0023-14-P07;
4. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, na realizaci akce „Gymnázium Uherské
Hradiště - Rekonstrukce budov - II. etapa", dle přílohy č. 0023-14-P08, za podmínky
schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
b) Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, na realizaci akce „SŠ oděvní a
služeb Vizovice - rekonstrukce školní kuchyně", dle přílohy č. 0023-14-P09, za podmínky
schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
c) Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, na realizaci akce „Gymnázium Uherské
Hradiště - Gymnázium Uherské Hradiště – stavební úpravy stravovacího objektu", dle
přílohy č. 0023-14-P10;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0008/2014, dle přílohy č. 0023-14-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace:
a) ve výši 7.331.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, IČ
60371684, na realizaci akce „Gymnázium Uherské Hradiště - Rekonstrukce budov - II.
etapa";
b) ve výši 5.117.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, na realizaci akce „SŠ oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce školní kuchyně";
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. příspěvkovou organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, pro akci
„Gymnázium Uherské Hradiště - Rekonstrukce budov - II. etapa";
2. příspěvkovou organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, pro akci
„SŠ oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce školní kuchyně".
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Zdravotnictví – UH nemocnice – centrální objekt – dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R01/14

bere na vědomí
1. protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce:
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt – Infrastruktura - dodávka stavby" dle
příloh č. 0026-14-P02 a č. 0026-14-P03;
2. protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekt – Infrastruktura – terénní úpravy v areálu" dle přílohy č.
0026-14-P04;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
uchazečem CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ
28962265, dle přílohy č. 0026-14-P05;
2. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a.
s. – Centrální objekt – Infrastruktura – terénní úpravy v areálu", kterou předložil uchazeč
FLORSTYL s. r. o., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 60731346;
3. uzavření smlouvy na realizaci terénních úprav s uchazečem FLORSTYL s. r. o., se
sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 60731346, dle přílohy č. 0026-14-P06;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0007/2014 dle přílohy č. 0026-14-P07.

13

Schválení "Žádosti o čerpání" 2. tranše III. úvěru od EIB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R01/14

schvaluje
"Žádost o čerpání" 2. tranše ve výši 420.000.000 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou v měně
CZK z úvěru od Evropské investiční banky na Projekt infrastruktury ve Zlínském kraji II - B,
dle přílohy č. 0004-14-P02;
pověřuje
Ing. Michala Hanačíka, vedoucího Odboru ekonomického, k odsouhlasení nabídky úrokové
sazby a Ing. Jaroslava Drozda, statutárního náměstka hejtmana, k podpisu této nabídky.

14

Dotace ze státního rozpočtu a zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2013
do rozpočtu roku 2014 - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R01/14

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0243/2013 dle přílohy č. 0002-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0001/2014 dle přílohy č. 0002-14-P03.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R01/14

ukládá
Gymnáziu Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, 767 01 Kroměříž, IČ 70843309, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 13.278,35 Kč, dle Rozhodnutí
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 1/2014, uvedeného v příloze
č. 0003-14-P04.

16

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R01/14

schvaluje
A. záměr bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků:
- p. č. 422/2, ostatní plocha, o výměře 181 m2,
- p. č. 422/3, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
- p. č. 422/4, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 53-37/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hostějov;
2. pozemků:
- p. č. 43/3, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 721/2, ostatní plocha, o výměře 17 m2,
- p. č. 721/3, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 120-53/2005, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic;
3. pozemku:
- p. č. 868/3, ostatní plocha, o výměře 407 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 80-8022/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.
ú. Lhota u Kelče;
4. pozemku:
- p. č. 908/23, ostatní plocha, o výměře 56 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 112-8023/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Kelč a k. ú. Komárovice;

B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1106/9, ostatní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla;
2. pozemku
- p. č. 733/30, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 5214 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště;
3. pozemku
- p. č. 2708/7, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2290 pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí;
4. pozemků
- p. č. 2831, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č. p. 1627, jiná
stavba,
- p. č. 2832/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2563 pro obec a k. ú. Vsetín;

C. záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení:
- pozemku p. č. 2831, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č. p. 1627,
jiná stavba,
- pozemku p. č. 2832/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2563 pro obec a k. ú. Vsetín dle přílohy č. 0006-14-P02;

D. rozpočtové opatření č. RZK/0004/2014 dle přílohy č. 0006-14-P04.

17

Smlouva o partnerství a spolupráci - uskupení Kooperace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R01/14

schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci ve znění uvedeném v příloze č. 0005-14-P01
mezi Zlínským krajem, IČ 70891320 a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521,
statutárním městem Zlín, IČ 00283924, Úřadem práce České republiky, IČ 72496991,
zastoupeným Krajskou pobočkou ve Zlíně, Krajskou hospodářskou komorou Zlínského
kraje, IČ 29319676, a Asociací nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji, IČ
75144778.
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Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R01/14

rozhodla
v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v
lesích na území Zlínského kraje a způsobu kontroly jejich využití (2013-2019) o stanovení
maximální celkové sumy příspěvku pro jednoho žadatele ve výši 500.000 Kč na žádosti
podané v roce 2014.

19

PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova - Informace pro žadatele, podpora
vodohospodářské infrastruktury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R01/14

schvaluje
1. prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF02-14 Podprogram na podporu obnovy
venkova, dle přílohy č. 0014-14-P02;
2. pravidla pro poskytnutí finanční podpory z dotačního titulu Vodohospodářská
infrastruktura v obcích Zlínského kraje formou přímé dotace, dle č. 0014-14-P03;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a navržení výše
poskytovaných dotací v rámci PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova ve složení:
předseda - Ing. Ivan Mařák; členové - Ing. Jaroslav Kučera, Mgr. Milena Kovaříková, Ing.
Alena Miklová, Ing. Jana Koldová, a náhradníci: Ing. Jaroslav Drozd, doc. Ing. František
Čuba, CSc., Ing. Ladislav Kryštof.

20

PF04-14 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R01/14

schvaluje
prováděcí dokumenty k PF04-14 Podprogramu "Podpora ekologických aktivit v kraji", a to:
Výzvu k předkládání žádostí a Informaci pro žadatele k PF04-14 Podprogram "Podpora
ekologických aktivit v kraji", dle příloh č. 0015-14-P01 a č. 0015-14-P02;
jmenuje
výběrovou komisi k PF04-14 Podprogramu "Podpora ekologických aktivit v kraji" ve složení:
předseda - PaedDr. Petr Navrátil, členové - Mgr. Milena Kovaříková, Ing. Ivan Mařák, Doc.
Ing. František Čuba, CSc., RNDr. Alan Urc, PhDr. Stanislav Minařík, Ing. Jaroslav Hrabec,
Ing. Filip Pastuszek, Mgr. Jiřina Matějíčková, tajemník komise RNDr. Jarmila Dupejová,
náhradníci: Ing. Jaroslav Kučera, JUDr. Jolana Hulínová, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Ivona
Démuthová.
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Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R01/14

vydává
1. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Chladná dolina a stanovení bližších ochranných
podmínek, dle přílohy č. 0013-14-P02;
2. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Myšince, jejího ochranného pásma a stanovení
bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 0013-14-P03;
3. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Nad Jasenkou, dle přílohy č. 0013-14-P04;
4. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Semetín - lesní prameniště, dle přílohy č. 001314-P05;
5. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Semetín - luční prameniště a jejího ochranného
pásma, dle přílohy č. 0013-14-P06;
6. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Pernikářská a stanovení bližších ochranných
podmínek, dle přílohy č. 0013-14-P07.

22

Zdravotnictví - záměr pronájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R01/14

schvaluje
1. záměr pronájmu pozemků p. č. 842, p. č. 1537, p. č. 1584, p. č. 1585, p. č. 1586 a p. č.
1629, jejichž součástí je stavba parkoviště v rozsahu dle přílohy 0032-14-P02, vše zapsané
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou, a to do dne kolaudace
investiční akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt – Infrastruktura“,
nejdéle však do 30.11.2014, za cenu v místě a čase obvyklou, za podmínek stanovených v
příloze 0032-14-P03;
2. uzavření dodatku č. 11 k smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, dle přílohy 0032-14-P04.

23

PF08-14 Podprogram pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R01/14

schvaluje
1. věcnou specifikaci včetně finančního rámce podprogramu PF08-14 Podprogram pro
začínající včelaře dle přílohy č. 0001-14- P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0005/2014 dle přílohy č. 0001-14-P03.

11/16

R01/14

24

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R01/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem
"Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov 2014-2018" dle přílohy č.
0009-14-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem
Machátova 345/3, Slavonín, 783 01 Olomouc, IČ 48393789;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem Machátova 345/3,
Slavonín, 783 01 Olomouc, IČ 48393789, dle příloh č. 0009-14-P03 a č. 0009-14-P04.

25

Projekt "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy" - plná moc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R01/14

uděluje
plnou moc společnosti DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s. r. o., IČ 25848381, se
sídlem 793 15 Lichnov 147, k zastupování Zlínského kraje v řízeních správních a
obdobných v rámci realizace zakázky "Zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon inženýrské činnosti na
informační systém podél poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje na trase Sv. Hostýn - Velehrad
- Svatý Antonínek – Mikulčice Valy", dle přílohy č. 0007-14-P02.

26

Přihláška do soutěže Gloria musaealis 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R01/14

souhlasí
s podáním přihlášky do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013 v kategoriích:
a) II. Muzejní publikace roku dle příloh č. 0008-14-P01 a č. 0008-14-P02;
b) III. Muzejní počin roku dle příloh č. 0008-14-P03 a č. 0008-14-P04.

27

Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R01/14

schvaluje
limit výdajů na pohoštění a upomínkové předměty v rámci Her VI. zimní olympiády dětí a
mládeže ČR 2014 v členění:
a) pohoštění v celkové výši 25.000 Kč;
b) upomínkové předměty v celkové výši 375.000 Kč.
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Žádost právnické osoby zřizované MŠMT o stanovisko kraje ke změnám v rejstříku
škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R01/14

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení požadovaných
Výchovným ústavem, střediskem výchovné péče HELP, základní školou a střední školou,
Střílky, Zámecká 107, IČ 47935740, ve znění přílohy č. 0031-14-P03.

29

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R01/14

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení v
mimořádném termínu s účinností od 01.02.2014 u Gymnázia Uherské Hradiště, IČ
60371684:
a) výmaz školní jídelny - výdejny, na adrese Velehradská třída 218, 686 17 Uherské
Hradiště;
b) zápis školní jídelny, na adrese Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, nejvyšší
povolený počet stravovaných 800;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu Zlínského
kraje návrhy na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení v termínu
do 27.01.2014.

30

Školství - Návrh na udělení medaile MŠMT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R01/14

vyjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrné Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v 1. stupni panu Mgr. Ladislavu Botkovi, řediteli Plavecké školy Uherské Hradiště;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrh Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v termínu do 28.01.2014.
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13. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R01/14

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů 13. ročníku Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského
kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé
generace 2014, dle přílohy č. 0027-14-P02;
2. složení výběrové komise pro výběr pedagogických pracovníků Zlínského kraje k Ocenění
za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace
2014, dle přílohy č. 0027-14-P03.

32

Podprogramy Odboru Kancelář hejtmana na rok 2014 - podpora dobrovolnictví,
romské integrace, protidrogové prevence - Informace pro žadatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R01/14

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k:
a) PF05-14 Podprogramu na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok
2014 dle přílohy č. 0034-14-P02;
b) PF06-14 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje
občanské společnosti pro rok 2014 dle přílohy č. 0034-14-P03;
c) PF07-14 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů chování pro rok 2014 dle přílohy č. 0034-14-P04;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a navržení výše
poskytnutých podpor v rámci:
1. PF05-14 Podprogramu na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok
2014 ve složení: předsedkyně komise - Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, členové komise Mgr. Jana Chovancová, PhDr. Romana Habartová, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Karla
Kopečná, Bc. Jiřina Bradová;
2. PF06-14 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje
občanské společnosti (podpora dobrovolnictví) pro rok 2014 ve složení: předsedkyně
komise - Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, členové komise - Ing. Lubomír Vaculín, Ing.
Bohumila Holeňová, Magda Krejčí a Petr Jaroň, náhradníci - Mgr. Jan Uherka, Mgr. Daniela
Hebnarová, Ing. Jiří Varga;
3. PF07-14 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů chování pro rok 2014 ve složení: předsedkyně komise - Mgr. Taťána
Valentová Nersesjan, členové komise - Mgr. Gabriela Hrdinová, PhDr. Jarmila Peterková,
Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Petr Horyanský.
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33

Sociální fond ZK - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R01/14

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze
Sociálního fondu Zlínského kraje v roce 2014 dle výzvy uvedené v příloze č. 0035-14-P02.

34

Anketa Pracovník roku v sociálních službách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R01/14

souhlasí
1. s vyhlášením 5. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje" za
významný a podstatný přínos, aktivní a dlouhodobou činnost a propagaci sociálních služeb
a sociální péče ve Zlínském kraji;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0033-14-P02.

35

Veřejná zakázka "Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement
včetně souvisejících služeb"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R01/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise
Agreement včetně souvisejících služeb" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č.
0011-14-P01 až č. 0011-14-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, RNDr. Zdenka Bukvicová, Ing.
David Neulinger a náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Michal
Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing. David Neulinger, RNDr.
Zdenka Bukvicová, Mgr. Libor Fusek, Bedřich Polák, DiS., a náhradníky - RNDr. Ivo
Skrášek, Mgr. Michal Uherek, Miroslava Krajíčková, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Jakub Řeha.

36

Plán kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R01/14

bere na vědomí
stanovisko Ministerstva vnitra ČR týkající se výkonu kontrol příspěvkových organizací dle
přílohy č. 0037-14-P01;

15/16

R01/14

schvaluje
provedení kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje pro rok 2014 dle přílohy č.
0037-14-P02;
určuje
kontrolující, oprávněné k provádění kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce
2014 dle přílohy č. 0037-14-P03;
souhlasí
s vydáním pověření pro ředitele krajského úřadu k vydávání Pověření ke kontrole
příspěvkových organizací Zlínského kraje, a to z okruhu osob schválených Radou Zlínského
kraje uvedených v příloze č. 0037-14-P03, dle přílohy č. 0037-14-P04.

Zlín 13. ledna 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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