R02/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 27.01.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R02/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0089-14-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 1026/R23/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit aktualizaci investičního záměru
projektu "Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ZK" dle skutečné realizace.“ - na
termín plnění 10.02.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R02/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 19. ročníkem Press cupu - turnaje v malé kopané pořádaným Klubem novinářů SN ČR, o.
s., IČ 66597293, v roce 2014;
2) mezinárodní konferencí ZLÍNTHERM 2014 pořádanou Energetickou agenturou Zlínského
kraje, o. p. s., IČ 27688313, v roce 2014;
3) turnajem v šermu "O Pohár hejtmana Zlínského kraje" pořádaným Sportovním šermem
Zlín, IČ 22844406, v roce 2014;
4) 8. ročníkem "Přehlídky odborných dovedností učebního oboru Řezník - uzenář"
pořádaným Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykovou školou s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, v roce 2014;
5) VII. ročníkem "Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2014" pořádaným spolkem
Solisko, IČ 26571579, v roce 2014;
6) 25. veletrhem Stavebnictví-Therm 2014 pořádaným společností ZLÍNEXPO, s. r. o. IČ
60737620, v roce 2014 ve Zlíně;
7) akcí "Benefiční večer IZS" pořádanou Valašským národním divadlem, IČ 26666111, a
městem Karolinka, IČ 00303909, v roce 2014;
8) 7. ročníkem "Zlínského očního festivalu" pořádaným GEMINI očním centrem, a. s., IČ
26906295, v roce 2014 ve Zlíně;
9) výstavou "Někomu život, někomu smrt" pořádanou městem Vizovice, IČ 00284653, v
roce 2014;
10) XVI. ročníkem mezinárodního semináře "Dítě v krizi" pořádaným společností
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ 25076914, v roce 2014 ve Zlíně;
11) projektem “MISSIS EUROBABIČKA 2014 České republiky" realizovaným spolkem
“EUROBABIČKA o. s.“, IČ 22824821, v roce 2014;
12) sportovním projektem "Na kole dětem" realizovaným společností HigBic s. r. o., IČ
29208521, v roce 2014;
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13) ekologicko-kulturní akcí "DEN ZEMĚ 2014" pořádanou společnosti REC GROUP s. r. o.,
IČ 25548034, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 40.000 Kč Sportovnímu šermu Zlín, IČ 22844406, na pořádání turnaje v šermu "O
Pohár hejtmana Zlínského kraje" v roce 2014;
2) ve výši 25.000 Kč Valašskému národnímu divadlu, IČ 26666111, na pořádání akce
"Benefiční večer IZS" v roce 2014;
3) ve výši 40.000 Kč GEMINI očnímu centru, a. s., IČ 26906295, na pořádání 7. ročníku
"Zlínského očního festivalu" v roce 2014 ve Zlíně;
4) ve výši 10.000 Kč společnosti KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ
25076914, na pořádání XVI. ročníku mezinárodního semináře "Dítě v krizi" v roce 2014 ve
Zlíně;
5) ve výši 10.000 Kč spolku “EUROBABIČKA o. s.“, IČ 22824821, na realizaci projektu
“MISSIS EUROBABIČKA 2014 České republiky" v roce 2014;
6) ve výši 5.000 Kč Základní škole Zlín, IČ 71008161, na pořádání 6. ročníku eko-olympiády
pro základní školy Zlínského kraje v roce 2014;
7) ve výši 30.000 Kč společnosti REC GROUP s. r. o., IČ 25548034, na pořádání
ekologicko-kulturní akce "DEN ZEMĚ 2014";
8) ve výši 35.000 Kč spolku AUXIMA, IČ 22748351, na pořádání filmového a osvětového
festivalu Prolínání 2014;
9) ve výši 35.000 Kč AVZO TSČ ČR Vizovice, IČ 22709070, na pořádání 39. ročníku
amatérské motoristické akce "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa Sláčika" v roce
2014;
10) ve výši 7.000 Kč Klubu sportu a kultury Vlčnov, IČ 60371587, na pořádání výstavy
"Jízda králů a tradice ve Vlčnově" v sídle Zlínského kraje v roce 2014;
11) ve výši 3.500 Kč Charitě sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, na projekt "Pomoc při
odparazitování lidí bez domova", v roce 2014";
12) ve výši 50.000 Kč Florbalovému klubu PANTHERS OTROKOVICE, IČ 70289361, na
zajištění přímého televizního přenosu extraligového utkání družstva mužů v roce 2014;
13) ve výši 50.000 Kč společnosti HigBic s. r. o., IČ 29208521, na realizaci sportovního
projektu "Na kole dětem" v roce 2014;
14) ve výši 50.000 Kč Klubu přátel Josefa Masopusta, IČ 22841741, na realizaci projektu
Pohár Josefa Masopusta ve fotbale v roce 2014;
15) ve výši 70.000 Kč Krajské radě seniorů Zlínského kraje, IČ 02250365, na činnost
Krajské rady seniorů Zlínského kraje v roce 2014;
16) ve výši 70.000 Kč Svazu důchodců ČR, o. s., Krajské radě Zlínského kraje, IČ
75147921, na činnost krajské rady v roce 2014;
17) ve výši 30.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Zlín, IČ 27025519, na činnost klubu v
roce 2014;
18) ve výši 25.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Holešov, IČ 26581981, na činnost klubu
v roce 2014;
19) ve výši 10.000 Kč Hasičskému sportovnímu klubu Vsetín, IČ 64123626, na pořádání 11.
ročníku tradičního turnaje složek IZS ve florbale v roce 2014;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10.000 Kč městu
Vizovice, IČ 00284653, na pořádání výstavy "Někomu život, někomu smrt" pořádanou v
roce 2014.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R02/14

bere na vědomí
1. žádost o prodej nemovitosti a sousedních pozemků v areálu SPZ Holešov obchodní
společnosti Pozemní stavitelství Zlín a. s., IČ 46900918, se sídlem Zlín, Kúty 3967, dle
přílohy č. 0060-14-P02;
2. doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0001/2014, dle přílohy č. 0060-14-P03;
souhlasí
s úpravou termínů plnění závazku ze smlouvy o provedení auditu projektu SPZ Holešov č.
D/1357/2012/INV ze dne 02.07.2012 uzavřené mezi Zlínským krajem a společností TOP
AUDITING, s. r. o., IČ 45477639, se sídlem Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, dle přílohy č.
0060-14-P04;
schvaluje
uzavření Deklarace o porozumění mezi Zlínským krajem a obchodní společností Pozemní
stavitelství Zlín a. s., IČ 46900918, se sídlem Zlín, Kúty 3967, dle přílohy č. 0060-14-P05, za
podmínky obdržení kladného předběžného stanoviska Agentury pro podporu podnikání a
investic Czechinvest k investičnímu záměru společnosti Pozemní stavitelství Zlín a. s.

4

Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
920/3/090/057/07/13-01/01/14 "Muzeum Kroměřížska, p. o. – odstranění havarijního stavu
kotelen", dle přílohy č. 0056-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0015/2014, dle přílohy č. 0056-14-P03;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1004/3/090/059/01/14
"Slovácké muzeum UH, p. o. - odstranění havarijního stavu střechy muzea", dle přílohy č.
0056-14-P04;
4. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2014 příspěvkové organizace Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na akci "Slovácké muzeum v UH, p. o. odstranění havarijního stavu střechy muzea", dle přílohy č. 0056-14-P05, za podmínky
schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
5. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 5/2014 příspěvkové organizace Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na akci "Slovácké muzeum v UH multimediální expozice", dle přílohy č. 0056-14-P06;
6. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, IČ
00091138, na rok 2014, dle přílohy č. 0056-14-P07;
7. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, na rok 2014,
dle přílohy č. 0056-14-P08;
8. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, IČ 00092126, na rok 2014, dle přílohy č. 0056-14-P10;
9. odpisový plán příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ
00092126, na rok 2014, dle přílohy č. 0056-14-P11;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 000921126, výkonem
funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Slovácké muzeum UH, p. o. - odstranění havarijního stavu střechy
muzea";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 4.450.000 Kč
příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, na akci "Slovácké muzeum UH, p. o. - odstranění
havarijního stavu střechy muzea", dle přílohy č. 0056-14-P05.

5

Sociální služby - Transformace sociálních služeb Velehrad - I. etapa - dodatek
investičního záměru - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/14

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
848/3/100/111/02/12 – 03/01/14 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Velehrad – Salašská I. etapa – CHB Staré Město", dle přílohy č. 0061-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0019/2014, dle přílohy č. 0061-14-P03;
3. smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností E-ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na akci "Transformace
pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská I. etapa – CHB Staré Město", dle přílohy
č. 0061-14-P04.

6

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 953/3/150/357/05/13-01/01/14 na akci "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín revitalizace centra pro odborné vzdělávání", dle přílohy č. 0062-14-P02;
b) č. 983/3/150/364/08/13-01/01/14 na akci "SŠ hotelová a služeb Kroměříž - realizace
úspor energie v areálu Pavlákova", dle přílohy č. 0062-14-P03;
2. dodatek č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Střední průmyslová škola
polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie", dle přílohy č. 0062-14-P04;
3. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014:
a) příspěvkové organizace Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy
č. 0062-14-P05;
b) příspěvkové organizace SŠ hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č.
0062-14-P06;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0016/2014, dle přílohy č. 0062-14-P07;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Gymnázium Jana
Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, na realizaci akce "Gymnázium J.
Pivečky a SOŠ Slavičín - revitalizace centra pro odborné vzdělávání", dle přílohy č. 006214-P08;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 15.652.219,80 Kč s
příspěvkovou organizací Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, na realizaci akce "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - revitalizace centra pro
odborné vzdělávání", dle přílohy č. 0062-14-P09;
3. navýšení poskytnuté investiční dotace o 1.000.000 Kč na celkovou výši 9.294.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na realizaci
akce "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu
Pavlákova", dle přílohy č. 0062-14-P10;
souhlasí
se zahájením průzkumných a projektových prací spojených s připravovaným investičním
záměrem s názvem "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – Realizace úspor
energie" v celkové výši nepřesahující 500.000 Kč bez DPH.

7

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství dodávka stavby - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. –
rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby“ formou otevřeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0067-14-P01 až č. 0067-14-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky – Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Michal Uherek,
Ing. Aleš Houserek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková,
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol Muránsky,
Ing. David Neulinger, Roman Hlaváč, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing. František
Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý;
zm ocňuje
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 a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Kroměřížská nemocnice a. s.
– rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 006714-P09.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/14

schvaluje
1. dodatek č. 9 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08 – 09/12/13 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální
objekt - Infrastruktura", dle přílohy č. 0068-14-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0013/2014 dle přílohy č. 0068-14-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2014, dle přílohy č.
0068-14-P03.

9

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje pronajatého Vsetínské
nemocnici a. s., č. 958/3/170/168/06/13 s názvem "Vsetínská nemocnice a. s. – budova A lékárna" dle přílohy č. 0069-14-P01;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého
majetku a o podmínkách tohoto souhlasu pro akci "Vsetínská nemocnice a. s. – budova A lékárna", mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01
Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0069-14-P02;
3. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 – 06/01/14 na akci "Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního
pavilonu" dle přílohy č. 0069-14 -P03;
4. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
820/3/170/146/10/11 – 02/12/13 na akci "Vsetínská nemocnice, a. s. – rekonstrukce
tepelného hospodářství" dle přílohy č. 00669-14 -P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0018/2014 dle přílohy č. 00669-14-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2014 dle přílohy č.
0069-14-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje Vsetínskou nemocnici
a. s., IČ 26871068, pro akci "Vsetínská nemocnice a. s. – budova A - lékárna".

6/19

R02/14

10

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství –
dodávka stavby - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vsetínská nemocnice –
rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby“ formou otevřeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0070-13-P01 až č. 0070-13-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky – Ing. Jana Stašková, Mgr. Michal Uherek,
Ing. Aleš Houserek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková,
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol Muránsky,
Ing. David Neulinger, Roman Hlaváč, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing. František
Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý;
zm ocňuje
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 a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Vsetínská nemocnice –
rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 007013-P09.

11

Veřejná zakázka "Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Nákup prostoru v periodickém tištěném
médiu“ formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0063-14-P02 až č. 0063-14-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Štěpánka Pokorníková, Ing.
David Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky - RNDr. Gabriela Sýkorová
Dvorníková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Aleš Houserek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, MVDr. Stanislav Mišák, Ing. Jaroslav
Drozd, Ing. Ivan Mařák, MUDr. Lubomír Nečas, Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ladislav
Kryštof, Ing. Jaroslav Kučera, doc. Ing. František Čuba, CSc., Mgr. Štěpánka Pokorníková,
Mgr. Michal Uherek;
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zm ocňuje
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 a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Nákup prostoru v periodickém
tištěném médiu“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0063-14-P01.

12

Magazín Okno do kraje - smlouva na vydání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/14

schvaluje
uzavření smlouvy o tvorbě krajského periodika „Okno do kraje“ mezi Zlínským krajem a
společností HEXXA.CZ s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ 26304333, dle přílohy č.
0057-14-P02.

13

Ediční plán Zlínského kraje na rok 2014 a rozšíření Ediční rady Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/14

schvaluje
Ediční plán Zlínského kraje na rok 2014 dle přílohy č. 0090-14-P01;
jmenuje
Ing. Jaroslava Hrabce do funkce člena Ediční rady Zlínského kraje.

14

Příspěvkové organizace - jmenování ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/14

schvaluje
1. výsledek výběrového řízení na pracovní pozici ředitele/ředitelky Domu sociálních služeb
Návojná, příspěvková organizace, na základě zápisu z jednání výběrové komise, dle přílohy
č. 0058-14-P01;
2. výsledek výběrového řízení na pracovní pozici ředitele/ředitelky Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, na základě zápisu z jednání výběrové komise, dle
přílohy č. 0058-14-P02;
jmenuje
1. s účinností od 01.04.2014 paní Mgr. Lenku Zgarbovou na pracovní místo ředitelky Domu
sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0058-14P03;
2. s účinností od 01.04.2014 pana Mgr. Pavla Hrubce MBA na pracovní místo ředitele
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, dle přílohy č.
0058-14-P04;

8/19

R02/14

stanovuje
s účinností od 01.04.2014 plat panu Mgr. Pavlovi Hrubcovi MBA, řediteli Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, dle přílohy č. 0058-14-P05.

15

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/14

stanovuje
1. s účinností od 01.01.2014 plat paní Mgr. Ivaně Lackové, ředitelce Dětského domova
Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0059-14-P01;
2. s účinností od 01.02.2014 plat panu RNDr. Jaroslavovi Krpalovi, řediteli Gymnázia J. A.
Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, dle přílohy
č. 0059-14-P02.

16

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/14

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Domově pro seniory Lukov, dle přílohy č. 006614-P01.

17

14|15 BAŤŮV INSTITUT, návrh řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/14

schvaluje
zřízení RADY 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, garanta naplňování cílů a lídra rozvoje 14|15
BAŤOVA INSTITUTU,
jmenuje
členy RADY 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve složení: předseda - Ing. Jaroslav Drozd,
místopředseda - Ing. Ladislav Kryštof, členové - PhDr. Zdeňka Friedlová, PhDr. Antonín
Sobek, PhDr. Václav Mílek, Ph.D., PhDr. Romana Habartová, Ing. Michal Hanačík, Mgr.
Milan Filip, Mgr. Pavel Hrubec, tajemník - Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, zapisovatelka
- Mgr. Mária Fekar;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje v termínu do 08.09.2014 předložit Radě
Zlínského kraje ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. D/0032/2013/STR v
kontextu navržené struktury řízení 14|15 BAŤOVA INSTITUTU;
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2. vedoucí Odboru kultury a památkové péče v termínu do 08.09.2014 zajistit zpracování
dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a zajištění činností a služeb v kontextu navržené
struktury řízení 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

18

Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2013 do rozpočtu roku 2014 rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0011/2014 dle přílohy č. 0044-14-P02.

19

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a
městem Staré Město, se sídlem nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, dle
přílohy č. 0042-14-P03;
2. uzavření dohody o provedení oprav mezi Zlínským krajem a obcí Střelná, se sídlem
Střelná 38, PSČ 756 12, IČ 00304310, dle přílohy č. 0042-14-P04;
souhlasí
1. s pronájmem částí pozemků p. č. 97/2, p. č. 97/3 a p. č. 97/4, vše ostatní plocha, o
celkové výměře 3.426 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, městu
Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, na dobu určitou do
31.12.2024 za nájemné ve výši 23.982 Kč/rok, dle přílohy č. 0042-14-P05;
2. s udělením plné moci Ing. Michalu Hanačíkovi, vedoucímu Odboru ekonomického k
podepisování daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za Zlínský kraj.

20

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/14

schvaluje
záměr úplatného převodu nemovité věci včetně veškerých jejích součástí a příslušenství z
vlastnictví kraje pozemku p. č. 4522/7, ostatní plocha, zapsaného 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.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/14

rozhodla
o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 9.720 Kč a o prominutí povinnosti úhrady
penále ve výši 2.042 Kč, vyměřeného Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, Zámecká
3, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 14612488, Platebním výměrem č. 38/2013 KŘ na odvod za
porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0043-14-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
a) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ
00226319, ve výši 44.414 Kč, dle přílohy č. 0043-14-P08;
b) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, ve
výši 178.539 Kč, dle přílohy č. 0043-14-P10.

22

Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti a k zajištění procesu
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací ZK za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/14

schvaluje
harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění procesu
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje za rok 2013 dle
přílohy č. 0041-14-P02;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly vyplývající z
harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění procesu
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2013 v termínech dle
harmonogramu.

23

Převod finančních prostředků z ORJ 70 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0012/2014 dle přílohy č. 0054-14-P01.
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Vyhodnocení PF01-11 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích
Zlínského kraje a PF02-12, PF02-13 Podprogram na podporu obnovy venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/14

bere na vědomí
1. vyhodnocení PF01-11 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského
kraje v roce 2011 dle příloh č. 0055-14-P02 a č. 0055-14-P03;
2. vyhodnocení PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji v roce
2012 dle příloh č. 0055-14-P04 a č. 0055-14-P05;
3. vyhodnocení PF02-13 Podprogram na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji v roce
2013 dle příloh č. 0055-14-P06 a č. 0055-14-P07.

25

Zdravotnictví - plán oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok
2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/14

vyjadřuje souhlas
1) s plány oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2014 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0081-14-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0081-14-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0081-14-P07;
2) s proplacením nákladů na opravy dle části 1) bodu a)-c) tohoto usnesení, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči Zlínskému kraji
vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
investiční záměr Kroměřížské nemocnice a. s - výměna chladící jednotky na majetku
Zlínského kraje č. 1006/3/170/172/01/14, dle přílohy č. 0081-14-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2014, dle přílohy č.
0081-14-P12.

26

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání majetku ZK k
hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/14

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se
sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, samostatnou movitou věc,
motorgenerátor pro výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve
Vsetíně, v pořizovací ceně 295.950,35 Kč, dle přílohy č. 0082-14-P02.
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Změny ve složení komisí Rady Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/14

bere na vědomí
odstoupení prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc., z funkce předsedy Komise Rady Zlínského
kraje pro zdravotnictví;
jmenuje
1. MUDr. Lubomíra Nečase předsedou Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví;
2. MUDr. Jozefa Macka členem Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví.

28

Anketa Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/14

souhlasí
1. s vyhlášením 1. ročníku ankety Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje
za významný přínos v oblasti poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních
působících ve Zlínském kraji;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0080-14-P02.

29

Vyhodnocení PF08-13 Podprogram pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/14

bere na vědomí
vyhodnocení PF08-13 Podprogram pro začínající včelaře na území Zlínského kraje dle
přílohy č. 0039-14-P01.

30

PF08-14 Podprogram pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/14

schvaluje
prováděcí dokument k PF08-14 Podprogram pro začínající včelaře: Informace pro žadatele
k PF08-14 Podprogram pro začínající včelaře dle přílohy č. 0038-14-P01;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: předseda - doc. Ing. František Čuba, CSc., členové - RNDr.
Alan Urc, Ing. Zdeněk Florián, Jaroslav Studeník, Karel Hladiš, Vlastimil Martinek, Mgr.
Karel Zahradník, tajemník - Ing. Martina Neckařová.
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Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2014/DOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R02/14

schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2014/DOP na stavební a strojní investice pro
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dle příloh č. 0047-14-P01 až č. 0047-14-P03.

32

Kultura - nájemní smlouva na provoz klimatologické stanice v areálu Muzea regionu
Valašsko, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R02/14

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy k části místnosti v budově č. p. 231 o rozloze 10 m2 a části
pozemku st. p. č. 1029 o výměře 100 m2 k. ú. Vsetín, uzavíranou mezi Muzeem regionu
Valašsko, příspěvková organizace, IČ 00098574, a Českým hydrometeorologickým
ústavem, IČ 00020699, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0045-14-P02.

33

Kultura - projekt "Lidová stavba roku", změny ve složení komisí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R02/14

schvaluje
Pravidla pro uznání projektu "Lidová stavba roku" dle přílohy č. 0046-14-P01;
odvolává
Mgr. Pavla Macuru z funkce člena hodnoticí komise pro posouzení:
a) návrhů k udělení uznání projektu "Lidová stavba roku";
b) nominací na udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" a návrhů na
zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje";
jmenuje
PhDr. Romanu Habartovou členkou hodnoticí komise pro posouzení:
a) návrhů k udělení uznání projektu "Lidová stavba roku";
b) nominací na udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" a návrhů na
zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje".

34

Školství - investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R02/14

schvaluje
plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace Střední
odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0075-14-P01.
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Školství - smlouvy o nájmu a o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R02/14

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí v rámci projektu CZ.1.07/1.3.09/01.0015
mezi příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, a
příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, a to na dobu určitou
od 01.02.2014 do 31.01.2016, dle přílohy č. 0076-14-P02;
2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí v rámci projektu CZ.1.07/1.3.09/01.0015
mezi příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, a
příspěvkovou organizací Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště, IČ 00559644, a to na dobu určitou od 01.02.2014 do 31.01.2016, dle přílohy č.
0076-14-P03;
3. s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí v rámci projektu CZ.1.07/1.3.09/01.0015
mezi příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, a
příspěvkovou organizací Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, a to na dobu určitou od 01.02.2014 do
31.01.2016, dle přílohy č. 0076-14-P04;
4. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou
organizací ZK Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, a
Dagmar Fuskovou, IČ 75775701, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0076-14-P05;
5. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou
organizací ZK Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, a Alešem Kořénkem, IČ 74399136, a to na dobu
neurčitou, dle přílohy č. 0076-14-P06;
6. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou
organizací ZK Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ 65269616, a ing. Lucií Ondrovou, IČ 71939920, a to na dobu určitou od
01.02.2014 do 31.12.2015, dle přílohy č. 0076-14-P07.

36

Školství - vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R02/14

schvaluje
vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky dle přílohy č. 0077-14-P02:
1. Integrované střední školy - Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574;
2. Střední průmyslové školy Zlín, IČ 00559482;
3. Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707;
4. Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491;
5. Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318;
6. Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790;
7. Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730;
8. Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319;
9. Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČ 61716448;
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10. Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432;
11. Základní školy praktické a Základní školy speciální Otrokovice, IČ 61716413;
12. Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391;
13. Základní umělecké školy Zlín - Jižní Svahy, IČ 00226327;
14. Základní umělecké školy Luhačovice, IČ 46310924;
15. Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803.

37

Zapojení škol do projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R02/14

souhlasí
1. se zapojením Základní školy praktické a Základní školy speciální Otrokovice,
Komenského 1855, IČ 61716413, do projektu "Zvyšování kvality základního vzdělávání na
území ORP Otrokovice", dle přílohy č. 0079-14-P02;
2. se zapojením Základní školy praktické Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649, IČ
70238910, do projektu "Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod
Radhoštěm," dle přílohy č. 0079-14-P03.

38

Mezinárodní projekt partnerství Comenius Regio "Pozitivní integrace romských
komunit v našich školách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R02/14

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu partnerství Comenius Regio
"Pozitivní integrace romských komunit v našich školách", dle příloh č. 0072-14-P02 a č.
0072-14-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0017/2014, dle přílohy č. 0072-14-P06.

39

Náhrada škody - Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R02/14

bere na vědomí
1. oznámení o výši náhrady škody z pojistné události č. 4134043620 a č. 4134043631 od
společnosti Kooperativa pojišťovna a. s., VIG poukázané SOŠ a Gymnáziu Staré Město, IČ
60371790, v celkové výši 21.487 Kč, dle přílohy č. 0073-14-P02;
2. oznámení o výši náhrady škody z pojistné události č. 4134040884 od společnosti
Kooperativa pojišťovna a. s., VIG poukázané společnosti EDUHA s. r. o., IČ 27680657, v
celkové výši 9.330 Kč, dle přílohy č. 0073-14-P03;
souhlasí
s úhradou spoluúčasti Zlínského kraje na škodných událostech způsobených společnosti
EDUHA s. r. o., IČ 27680657, a to ve výši 1.000 Kč.
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40

Sportovec Zlínského kraje 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R02/14

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského
kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2013, dle přílohy č. 0074-13-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec Zlínského
kraje 2013 ve složení: předseda komise - PaedDr. Petr Navrátil, členové komise - Mgr. Karel
Jankovič, Ing. Ivan Mařák, Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., PhDr. Stanislav Minařík, MUDr.
Lubomír Nečas, Ing. Filip Pastuszek, tajemník - Ing. Tomáš Duda.

41

Sociální služby - poskytnutí příspěvku na provoz 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R02/14

schvaluje
poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná, IČ
70850852, ve výši 450.000 Kč, dle přílohy č. 0087-14-P02, částka příspěvku je poskytována
jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25.04.2012 o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (zveřejněno v
Úředním věstníku L 114/8 dne 26.04.2012).

42

Sociální služby - nájem nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R02/14

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, jako pronajímatelem a paní Ilonou Kutrovou, bytem
Vlčková 150, IČ 74252909, jako nájemcem dle přílohy č. 0086-14-P01;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, jako pronajímatelem a paní Zdeňkou Salíkovou, bytem
Vlčková 51, Kašava, IČ 14636441, a paní Lenkou Krajíčkovou, bytem Klečůvka 91, Zlín, IČ
88755771, jako nájemci, dle přílohy č. 0086-14-P02.

43

Sociální fond ZK - dodatek č. 1 k výzvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R02/14

schvaluje
dodatek č. 1 k výzvě na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0085-14-P01.
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44

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R02/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí přímé neinvestiční účelové dotace ve výši
400.000 Kč občanskému sdružení ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, IČ 00568813, na
činnost domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2014, dle přílohy č.
0084-14-P01.

46

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností Stass,
a. s., Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R02/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Zlínským krajem a
společností Stass, a. s., IČ 18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č.
0051-14-P01.

47

Uzavření Dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R02/14

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb mezi Zlínským krajem a
společností MARBES CONSULTING s. r. o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČ 25212079,
dle přílohy č. 0052-14-P01.

48

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci výcviku supervizorů č. D/2017/2013/ŘDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R02/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výcviku supervizorů reg. č. D/2017/2013/ŘDP uzavřené
mezi Zlínským krajem a paní Soňou Nedomovou s místem podnikání Bratří Žůrků 703/1a,
617 00 Brno, IČ 48516082, dle přílohy č. 0050-14-P01.

49

Aktualizace směrnice SM/26/04/14 - Kontrolní systém Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R02/14

schvaluje
směrnici SM/26/04/14 - Kontrolní systém Zlínského kraje dle přílohy č. 0048-14-P01.
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50

Aktualizace směrnice SM/45/02/14 - Systémová politika bezpečnosti Krajského úřadu
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R02/14

schvaluje
směrnici SM/45/02/14 - Systémová politika bezpečnosti Krajského úřadu Zlínského kraje dle
přílohy č. 0049-14-P01.

51

Směrnice SM/78/01/14 - Schvalování účetních závěrek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R02/14

schvaluje
směrnici SM/78/01/14 - Schvalování účetních závěrek dle přílohy č. 0091-14-P01;
zm ocňuje
ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje ke schvalování a vydávání příloh směrnice
SM/78/01/14 - Schvalování účetních závěrek.

Zlín 27. ledna 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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