R03/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 3. zasedání dne 10.02.2014
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R03/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0120-14-P01.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R03/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) celostátním kolem Fyzikální olympiády pořádaným Gymnáziem Ladislava Jaroše
Holešov, IČ 47935774, v roce 2014;
2) 8. ročníkem mezinárodního turnaje dětských domovů v házené pořádaným Dětským
domovem Zašová, IČ 60990597, v roce 2014;
3) Cenou Salvator 2013 - Cena hejtmana Zlínského kraje pořádanou Univerzitou Tomáše
Bati ve Zlíně, IČ 70883521, v roce 2014;
4) konferencí "Baťův odkaz Evropě - Zodpovědné podnikání" pořádanou Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, v roce 2014;
5) oslavou "130. výročí postavení železniční trati Hranice na Moravě - Vsetín" pořádanou
Valašskou společností historických kolejových vozidel, IČ 62334328, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 50.000 Kč Valašské společnosti historických kolejových vozidel, IČ 62334328, na
pořádání oslavy "130. výročí postavení železniční trati Hranice na Moravě - Vsetín"
pořádané v roce 2014;
2) ve výši 20.000 Kč Základní škole Vsetín, Trávníky 1217, IČ 60990449, na pořádání 9.
ročníku taneční soutěže a přehlídky TANČÍRNA v roce 2014;
3) ve výši 8.000 Kč Síti mateřských center o. s., IČ 26545136, na celoroční kampaň Sítě
mateřských center ve Zlínském kraji "Křídla a kořeny naší rodiny" v roce 2014;
4) ve výši 30.000 Kč sdružení Život pro děti, Kunovice, IČ 22753567, na realizaci
charitativního projektu "V. ročník charitativní tour na kole 2014";
b) poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČ
45333378, na vyšetření vzorků krve a jejich zavedení do databáze registrů dárců v roce
2014;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80.000 Kč
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, na pořádání konference "Baťův odkaz
Evropě - Zodpovědné podnikání" v roce 2014.
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Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R03/14

schvaluje
1. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10-06/01/14 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku
Vsetín - 1. etapa", dle přílohy č. 0101-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0021/2014 dle přílohy č. 0101-14-P03;
3. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum regionu
Valašsko, IČ 00098574, na rok 2014, dle přílohy č. 0101-14-P04;
4. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok
2014, dle přílohy č. 0101-14-P05;
5. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
791/3/090/051/08/11-04/02/14 "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Brána do vesmíru", dle
přílohy č. 0101-14-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0028/2014, dle přílohy č. 0101-14-P08;
7. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské
Meziříčí, IČ 000986396, na rok 2014, dle přílohy č. 0101-14-P09;
8. odpisový plán příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 000986396, na
rok 2014, dle přílohy č. 0101-14-P10;
9. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1010/3/090/060/02/14
"Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice - regálový systém - 1.
etapa", dle přílohy č. 0101-14-P11;
10. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČ 00089982, o 600.000 Kč na celkovou výši 16.977.000 Kč, dle přílohy č. 0101-14P12;
11. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2014, dle přílohy č. 0101-14-P13;
12. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982, na rok 2014, dle přílohy č. 0101-14-P14;
13. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Muzeum
regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa - dodávka stavby", dle
přílohy č. 0101-14-P16;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o. - Depozitáře Otrokovice - regálový
systém - 1. etapa";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 2.678.000 Kč s příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, se
sídlem Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na akci „Hvězdárna Valašské
meziříčí, p. o. – Brána do vesmíru“, dle přílohy č. 0101-14-P07.
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Kultura - Muzeum Kroměřížska, p. o. - stavební úpravy kotelen - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R03/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Muzeum Kroměřížska, p. o.
– odstranění havarijního stavu kotelen“ – stavební práce dle přílohy č. 0102-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Muzeum Kroměřížska, p. o. –
odstranění havarijního stavu kotelen“ – stavební práce, kterou předložil uchazeč
MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r. o., se sídlem Hulínská 1, 76701 Kroměříž, IČ 18189407;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby s uchazečem MORAVASTAV Kroměříž, spol.
s r. o., se sídlem Hulínská 1, 76701 Kroměříž, IČ 18189407 dle přílohy č. 0102-14-P02.
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Sociální služby Uherské Hradiště - Velehrad - Návratná finanční výpomoc, Rozhodnutí
o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R03/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.716.000 Kč
subjektu Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, na
realizaci akce "Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům
DZP Velehrad", dle přílohy č. 0104-14-P01;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 3.718.000 Kč se subjektem Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČ 00092096, na realizaci akce "Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k
turistickým cílům DZP Velehrad", dle přílohy č. 0104-14-P02.
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Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - technický kanál - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R03/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice
a. s. - výstavba interního pavilonu - II. etapa - technický kanál", dle přílohy č. 0106-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ
42340802;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ
42340802, dle přílohy č. 0106-14-P02 a č. 0106-14-P03;
3. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynu pro akci "Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna Morkovice-Slížany", mezi Zlínským
krajem a RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - město, IČ
27295567, dle přílohy č. 0106-14-P04.
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Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2013, zapojení volných prostředků
hospodaření z roku 2013 do roku 2014 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R03/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0023/2014 dle přílohy č. 0092-14-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 17.02.2014 dodatky k investičním
záměrům na akce:
a) dodatek k investičnímu záměru č. 0878/3/150/330/05/12-01/10/12 na akci SOŠ J.
Sousedíka Vsetín - Modernizace vybavení centra odborného vzdělávání,
b) dodatek k investičnímu záměru č. 0882/3/150/334/05/12-01/03/13 na akci SŠ-COPT
Kroměříž - Modernizace technologického vybavení,
c) dodatek k investičnímu záměru č. 0847/3/100/110/02/12-01/02/13 na akci Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová - I. etapa DZP Zašová,
d) dodatek k investičnímu záměru č. 0846/3/150/313/02/12-01/04/13 na akci Gymnázium
Otrokovice - realizace úspor energie,
e) dodatek k investičnímu záměru č. 0979/3/150/362/07/13 na akci Gymnázium J.Pivečky a
SOŠ Slavičín -energetické úspory SOŠ Slavičín,
f) dodatek k investičnímu záměru č. 0800/3/150/296/08/11-01/02/13 na akci Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie – internát;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje v termínu do10.03.2014 dodatky k investičním
záměrům na akce:
a) dodatek k investičnímu záměru č. 0928/3/100/124/03/13 na akci Domov pro seniory
Luhačovice,
b) dodatek k investičnímu záměru č. 0944/3/150/353/04/13 na akci SUPŠ sklářská Valašské
Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603,
c) dodatek k investičnímu záměru č. 0672/3/100/086/03/10-04/02/13 na akci Domov pro
seniory Jasenka, Vsetín,
d) dodatek k investičnímu záměru č. 0742/3/100/100/11/10-02/03/13 na akci Domov pro
seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I.etapa,
e) dodatek k investičnímu záměru č. 0949/3/170/166/05/13 na akci Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm,
f) dodatek k investičnímu záměru č. 0945/3/170/162/04/13 na akci Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje - výjezdová základna Morkovice – Slížany,
g) dodatek k investičnímu záměru č. 0908/3/100/118/09/12-01/10/13 na akci Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí,
h) dodatek k investičnímu záměru č. 0895/3/100/115/08/12-01/10/13 na akci Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová III.etapa CHB Vsetín Luh,
i) dodatek k investičnímu záměru č. 0910/3/100/120/09/12-02/10/13 na akci Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská,
j) dodatek k investičnímu záměru č. 0909/3/100/119/09/12-01/10/13 na akci Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční,
k) dodatek k investičnímu záměru č. 0835/3/170/147/01/12 na akci Kroměřížská nemocnice
a. s. - Rekonstrukce tepelného hospodářství;
3. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 24.03.2014 dodatky k investičním
záměrům na akce:
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a) dodatek k investičnímu záměru č. 0925/3/100/123/03/13 na akci Seniorpark Valašské
Meziříčí - II.etapa,
b) dodatek k investičnímu záměru č. 0946/3/170/163/04/13 na akci ZZS ZK - Pořízení
sanitních vozidel včetně technologického vybavení,
c) dodatek k investičnímu záměru č. 0722/3/170/126/09/10-03/10/13 na akci Standardizace
krajského operačního střediska ZZS ZK p. o.;
4. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zpracovat a předložit Radě Zlínského
kraje v termínu do 17.02.2014 dodatky k investičním záměrům na akce:
a) dodatek k investičnímu záměru č. 0744/3/120/001/11/10-04/09/13 na akci KORIS kompletní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji,
b) dodatek k investičnímu záměru č. 0871/3/120/002/04/12-02/09/13 na akci Komunikační
infrastruktura Zlínského kraje a napojení IVVS ZK;
5. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zajistit v termínu do 10.03.2014 realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s ukončením
investičních akcí:
a) investiční záměr č. 0881/3/150/333/05/12- 01/04/13 na akci SPŠ polytechnická - COP
Zlín - Modernizace výuky polygrafických oborů,
b) investiční záměr č. 0950/3/150/354/05/13 na akci SOU Uherský Brod - modernizací k
efektivitě.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R03/14

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 2372/29, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 610 pro obec a k. ú. Všemina;
2. pozemků
- p. č. 6452/8, ostatní plocha, o výměře 336 m2,
- p. č. 7167/8, ostatní plocha, o výměře 156 m2,
- p. č. 7167/5, ostatní plocha, o výměře 35 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 4602-229/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Uherský Brod;
3. částí pozemků
- dílu "h", o výměře 84 m2,
- dílu "g", o výměře 5 m 2,
- dílů "i" a "j", o výměře 45 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 776-40/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Zlechov;

B. záměry úplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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1. pozemků
- p. č. st. 434, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.
vybavenost,
- p. č. 441/6, ostatní plocha,
- p. č. 441/9, ostatní plocha,
- p. č. 441/10, ostatní plocha,
- p. č. 441/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž;
2. pozemků
- p. č. st. 1212, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1145, občanská
vybavenost,
- p. č. 876, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 3056 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
3. pozemku
- p. č. 1961, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín;
4. jednotky včetně spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech
- č. 1358/2, byt, v budově č. p. 1358, byt. dům, na pozemku p. č. st. 1705,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č.441/16 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 5843/56765,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 15607 pro obec a k. ú. Kroměříž;
5. pozemku
- p. č. 604/27, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž;
6. pozemků
- p. č. st. 1476, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 678, obč.
vybavenost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice,
- části p. č. st. 896, zastavěná plocha a nádvoří,
- části p. č. 1070, ostatní plocha,
oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Vizovice, do výměry 300 m2 ;
7. pozemků
- p. č. 1080, ostatní plocha,
- p. č. 1089/1, ovocný sad,
- p. č. 1089/2, ostatní plocha,
- p. č. 1089/3, ostatní plocha,
- p. č. 1089/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice;

6/14

R03/14

C. formou výběrového řízení:
pozemků
- p. č. st. 1212, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1145, obč.
vybavenost,
- p. č. 876, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 3056 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem dle přílohy č. 009314-P02.
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Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (odstranění nepoužitelných léčiv)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R03/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2014, dle přílohy č. 0114-14-P01.
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Kultura - navýšení závazného objemu prostředků na platy z úřadu práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R03/14

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkovým organizacím v oblasti kultury
a památkové péče, dle přílohy č. 0119-14-P02.
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Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: mikroprojekty Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R03/14

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, virtuální
průvodce dle příloh č. 0094-14-P02 a č. 0094-14-P03;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP.10/0290 v
rámci mikroprojektu "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy" mezi
Regionem Bílé Karpaty, IČ 70849153, a Zlínským krajem dle přílohy č. 0094-14-P04;
3. rozpočtové opatření č. č. RZK/0027/2014 dle přílohy č. 0094-14-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje v termínu do 10.03.2014 dopracovat projekt
"Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, virtuální průvodce" v souladu s projektovým rámcem
dle příloh č. 0094-14-P02 a č. 0094-14-P03 a předložit do 16. výzvy Operačního programu
Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, oblast 1.6 Fond
mikroprojektů;
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ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.09.2013 č. 0793/R17/13 - část schvaluje, kterým
Rada Zlínského kraje schválila projektový záměr a finanční rámec projektu "Strategické
plánování Zlínského kraje 2013 až 2015" dle příloh č. 0882-13-P01 a č. 0882-13-P02.
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Projekt „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“, ochranná známka - licence

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R03/14

schvaluje
1. uzavření Licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví mezi Zlínským krajem, IČ
70891320, a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati
5520, 760 90 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č. 0097-14-P02;
2. uzavření Licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví mezi Zlínským krajem, IČ
70891320, a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531, dle přílohy č. 0097-14-P03;
pověřuje
1. Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90
Zlín, IČ 27744485, k zapsání licence k ochranné známce u Úřadu průmyslového vlastnictví
do 30 dnů od podpisu smlouvy a uhrazení správního poplatku za zápis licence ve výši 600
Kč;
2. zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se
sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531, k zapsání licence k ochranné známce u
Úřadu průmyslového vlastnictví do 30 dnů od podpisu smlouvy a uhrazení správního
poplatku za zápis licence ve výši 600 Kč;
bere na vědomí
logomanuál Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 0097-14-P05.

15

Projekty "Společně pod tmavou oblohou" a "Společné vzdělávání pro společnou
budoucnost"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R03/14

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Společně pod tmavou oblohou" dle příloh č.
0095-14-P01 a č. 0095-14-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Společně pod tmavou oblohou"
ve výši 15 %, tj. 47.805 Kč z celkových nákladů projektu příspěvkové organizace Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČ 00098639;
3. projektový rámec a finanční rámec projektu "Společné vzdělávání pro společnou
budoucnost" dle příloh č. 0095-14-P03 a č. 0095-14-P04;
4. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Společné vzdělávání pro
společnou budoucnost" ve výši 15 %, tj. 24.750 Kč z celkových nákladů projektu
příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639.
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Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 a rozpočtové opatření pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R03/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č. 0109-14P01 až č. 0109-14-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0022/2014, dle přílohy č. 0109-14-P05.
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Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R03/14

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1008/3/150/383/01/14 s
názvem "Gymnázium Otrokovice - oprava sociálních zařízení", dle přílohy č. 0110-14-P01;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, výkonem funkce investora a
zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
"Gymnázium Otrokovice - oprava sociálních zařízení".
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Veřejná zakázka "Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business
Intelligence III."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R03/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 02.12.2013 č. 1058/R23/13, kterým Rada Zlínského
kraje:
a) schválila zahájení veřejné zakázky s názvem "Datový sklad, manažerský informační
systém a nástroje Business Intelligence III." formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh
č. 1179-13-P01 až č. 1179-13-P14;
b) jmenovala:
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Zdeněk Vachala, Ing. Petr Zahálka, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Pavel Kopecký, Ing. Martin Prusenovský, Ing. David
Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Zdeněk Vachala;
3. hodnoticí komisi ve složení: PaedDr. Petr Navrátil, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Zdeněk
Vachala, Ing. Radek Šipka, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Pavel Hrubec, MBA,
Ing. Michal Hanačík, Ing. Pavel Kopecký, Ing. Radim Stehlík, Mgr. Michal Uherek;
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schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Datový sklad, manažerský informační systém a
nástroje Business Intelligence III." formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 011314-P01 až č. 0113-14-P14;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Zdeněk Vachala, Ing. Petr Zahálka, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Pavel Kopecký, Ing. Martin Prusenovský, Ing. David
Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Zdeněk Vachala;
3. hodnoticí komisi ve složení: PaedDr. Petr Navrátil, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Zdeněk
Vachala, Ing. Radek Šipka, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Pavel Hrubec, MBA,
Ing. Michal Hanačík, Ing. Pavel Kopecký, Ing. Radim Stehlík, Mgr. Michal Uherek.
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Projekt Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji - úprava podmínek Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, dodatek č. 4 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R03/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní
rozvoj, dle přílohy č. 0108-13-P01;
schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
844/3/010/04/02/12-04/01/14 "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji", dle přílohy č.
0108-14-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1005/3/200/001/01/14
"Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II", dle příloh č. 0108-14-P03a a č. 0108-14-P03b;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0025/2014, dle přílohy č. 0108-14-P04.

20

Globální granty a technická pomoc OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R03/14

schvaluje
1. rozpočtové opatření. č. RZK/0026/2014, dle přílohy č. 0107-14-P01,
2. změnu finančních rámců globálních grantů a projektů technické pomoci Zlínského kraje v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 0107-14P02,
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/1746/2012/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/04.0060 uzavřené mezi příjemcem ANEVI, s. r.
o., Údolní 5, 602 00 Brno, IČ 26312476, a Zlínským krajem, IČ 70891320 dle přílohy č.
0107-14-P04.
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Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitelky/ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R03/14

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Integrované střední školy – Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, ve složení: předseda komise - PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Mgr. Taťána Valentová
Nersesjan, Mgr. Miroslav Trefil, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. René Camfrla, Ing. Petr
Steffek;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední průmyslové školy Zlín, IČ 00559482, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Jaroslav Lednický, Mgr. Libor Basel,
PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Libor Mráz, Mgr. Libuše Němečková;
3. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707, ve složení: předseda komise – PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Mgr. Aleš Kubíček, RNDr. Alena Gallová,
PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Marie Šmotková, Ing. Josef Slánský, CSc.;
4. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Jaroslav
Kučera, PaedDr. Rostislav Šmíd, PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Irena Gorejová, Mgr. Libuše
Marková;
5. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, Mgr.
Ivan Kovář, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Jaroslava Orlová, Zdeněk Porazil;
6. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, ve složení: předseda komise
- PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ivan Mařák, Mgr.
Josef Maryáš, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Petr Pietropaolo, Ing. Stanislav Trňák;
7. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Aleš Kubíček,
PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Miroslav Spáčil, Ing. Bronislav Fuksa;
8. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil,
MUDr. Lubomír Nečas, Mgr. Dagmar Ondrušková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Danuše
Gregušová, Mgr. Alice Stašová;
9. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČ 61716448, ve složení: předseda komise PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Mgr. Milena Kovaříková,
Mgr. Dana Kučerová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Monika Shánělová, MUDr. Jana
Rydlová;
10. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, MUDr.
PhDr. Miroslav Orel, Mgr. Miroslava Malenovská, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Olga
Budíková, Ing. Stanislav Blaha;
11. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy praktické a Základní školy speciální Otrokovice, IČ 61716413, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, MUDr.
PhDr. Miroslav Orel, PaedDr. Marie Kirilenková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Jana
Šindelková, PaedDr. Dana Špetlová;
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12. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Mgr. Dana
Kučerová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Michaela Fenclová, Mgr. Jindřiška Hradilová;
13. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Zlín – Jižní Svahy, IČ 00226327, ve složení: předseda komise PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ladislav Kryštof, MgA.
Ivona Křivánková, PhDr. Vlastislav Kožela, Věra Černohorská;
14. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Luhačovice, IČ 46310924, ve složení: předseda komise - PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ladislav Kryštof, Mgr.
Martina Hniličková, PhDr. Vlastislav Kožela, Bc. Rita Ryndová;
15. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ladislav Kryštof, Mgr. Jana
Gavendová, PhDr. Vlastislav Kožela, Bc. Jana Jurásková.
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Školství - výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského
domova Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R03/14

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova Zlín, IČ
61716723, dle přílohy č. 0112-14-P02.
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Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R03/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0024/2014, dle přílohy č. 0117-14-P01.

24

Veřejná zakázka "Zajištění vzdělávacích kurzů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R03/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Zajištění vzdělávacích kurzů", dle přílohy č. 0118-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče APROXY, s. r. o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ
29195462, pro část 1 (MODUL A) veřejné zakázky Zajištění vzdělávacích kurzů;
2. uzavření smlouvy s uchazečem APROXY, s. r. o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ
29195462, dle přílohy č. 0118-14-P02;

12/14

R03/14

3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MARLIN, s. r. o., Města Mayen 1536, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60733306, pro část 2 (MODUL B) veřejné zakázky Zajištění
vzdělávacích kurzů;
4. uzavření smlouvy s uchazečem MARLIN, s. r. o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č. 0118-14-P03;
5. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., Kudlov 500, 760 01
Zlín, IČ 25568027, pro část 3 (MODUL C) veřejné zakázky Zajištění vzdělávacích kurzů;
6. uzavření smlouvy s uchazečem PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., Kudlov 500, 760 01 Zlín,
IČ 25568027, dle přílohy č. 0118-14-P04;
7. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MARLIN, s. r. o., Města Mayen 1536, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60733306, pro část 5 (MODUL E) veřejné zakázky Zajištění
vzdělávacích kurzů;
8. uzavření smlouvy s uchazečem MARLIN, s. r. o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č. 0118-14-P05;
9. zrušení části 4 (MODUL D) veřejné zakázky Zajištění vzdělávacích kurzů z důvodu
podání jediné nabídky a zrušení části 6 (MODUL F) veřejné zakázky Zajištění vzdělávacích
kurzů z důvodu neobdržení žádné nabídky v souladu s rozhodnutím, dle příloh č. 0118-14P06 a č. 0118-14-P07.

25

Vyhodnocení projektu Multikulturní škola

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R03/14

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu Multikulturní škola, dle přílohy č. 0116-14-P01.

26

Převod a prodej neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R03/14

schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č. 0098-14-P01;
předává
s účinností od 11.02.2014 movitý majetek k hospodaření 14|15 Baťovu institutu, příspěvková
organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, dle přílohy č. 0098-14-P03.

27

Stanovení objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R03/14

stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu
Zlínského kraje pro rok 2014 jako součet prostředků na platy z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 170.000.000 Kč, příspěvků poskytnutých Úřadem práce České republiky a refundaci
platů na projektech financovaných z prostředků Evropské unie.
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28

Redakční rada měsíčníku Zlínského kraje a Ediční rada Zlínského kraje - změny ve
složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R03/14

odvolává
1. BcA. Petra Zákutného z funkce člena redakční rady měsíčníku Okno do kraje s účinností
od 10.02.2014;
2. Mgr. Pavla Macuru z funkce člena Ediční rady Zlínského kraje s účinností od 10.02.2014;
jmenuje
1. PhDr. Danu Daňovou do funkce členky redakční rady měsíčníku Zlínského kraje s
účinností od 10.02.2014;
2. PhDr. Romanu Habartovou do funkce členky Ediční rady Zlínského kraje s účinností od
10.02.2014;
3. Ing. Ludvíka Valoucha jako stálého hosta redakční rady měsíčníku Zlínského kraje s
účinností od 10.02.2014.

Zlín 10. února 2014

MVDr. Stanislav Mišák, v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd, v. r.
statutární náměstek hejtmana
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