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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 10.03.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R05/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0230-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0093/R03/14 - bod 2 písm. d) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 10.03.2014 dodatky k investičním
záměrům na akci: dodatek k investičnímu záměru č. 0742/3/100/100/11/10-02/03/13 na akci
Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I.etapa.“ - na termín plnění 24.03.2014;
2. usnesení č. 0093/R03/14 - bod 2 písm. j) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 10.03.2014 dodatky k investičním
záměrům na akci: 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.“ - na termín plnění 24.03.2014;
3. usnesení č. 0097/R03/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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. 009414-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.“ - na termín plnění 05.05.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R05/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) pietním aktem k 69. výročí vypálení osady Ploština pořádaným obcí Drnovice, IČ
00557889, v roce 2014;
2) cvičením složek IZS Zlínského kraje a Trenčianského kraje pořádaným Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, IČ 70887306, v roce 2014;
3) benefičním představením originální valašské zpěvohry Osloboděná slibka pořádaným
Vsetínskou nemocnicí, a. s., IČ 26871068, a Valašským orchestrem lidových nástrojů, IČ
26616548, v roce 2014;
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4) XXII. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu mladých koncertních umělců
TALENTINUM pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, v roce
2014;
5) 16. ročníkem akce BAMBIRIÁDA 2014 pořádaným SPEKTREM - Krajskou radou dětí a
mládeže Zlínského kraje, IČ 26524562, v roce 2014;
6) akcemi pořádanými SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, IČ 71167498,
a to: Shromáždění představitelů OSH ZL kraje, 21. celostátní Hasičská pouť na sv. Hostýně,
Den hasičů - přijetí dobrovolných a profesionálních hasičů ZLK, Krajská soutěž mladých
hasičů a dorostu, Krajské kolo mužů a žen v požárním sportu, Soutěž O zlatý pohár
hejtmana Zlínského kraje, Soutěž mladých hasičů O pohár ředitelky HZS ZLK, Krajské
setkání Zasloužilých hasičů ZL kraje, v roce 2014;
7) 15. ročníkem festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž léto 2014 pořádaným
Klubem UNESCO Kroměříž, IČ 47934778;
8) Krajským kolem soutěže v grafických předmětech pořádaným Obchodní akademií
Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, IČ 00566411, v roce 2014;
9) XIX. ročníkem Mezinárodního fotbalového turnaje mladších a starších přípravek "O pohár
osvobození města Otrokovice" pořádaným SK Baťov 1930 o. s., IČ 22769285, v roce 2014;
10) kvalifikačním turnajem fotbalového mistrovství Evropy do sedmnácti let (UEFA
European Under-17 Championship) pořádaným Fotbalovou asociací České republiky, IČ
00406741, v roce 2014;
11) akcí "Den se základními uměleckými školami Zlínského kraje" pod názvem "ZUŠKA?
ZUŠKA! pořádanou Základní uměleckou školou Zlín, p. o., IČ 00838926, v roce 2014;
12) benefičním koncertem pro "HANDICAP(?)" Zlín pořádaným spolkem "HANDICAP(?)"
Zlín, IČ 46277633, v roce 2014;
13) Krajskou soutěžní výstavou chovatelů pořádanou Českým svazem chovatelů Okresní
organizace Kroměříž, IČ 00448761, v roce 2014;
14) Výstavou koní chovatelů Moravy a Slezska pořádanou Zemským hřebčincem Tlumačov,
státní podnik, IČ 13695673, v roce 2014;
15) Postupovou soutěží mažoretek, oblast Jižní Moravy, pořádanou Klubem společenských
tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín, IČ 68688393, v roce 2014;
16) 12. celonárodní poutí včelařů na Sv. Hostýn pořádanou Českým svazem včelařů, o. s.,
základní organizace Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930209, v roce 2014;
17) národní konferencí na téma "Zásady zdravého obouvání - aby nohy zůstaly zdravé po
celý život" pořádanou Českou obuvnickou a kožedělnou asociací, IČ 26982510, v roce
2014;
18) 2. ročníkem "Šachového festivalu mládeže" pořádaným Tělocvičnou jednotou Sokol
Postoupky, IČ 18189610, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 30.000 Kč Základní umělecké škole Zlín, p. o., IČ 00838926, na pořádání akce
"Den se základními uměleckými školami Zlínského kraje" pod názvem "ZUŠKA? ZUŠKA! v
roce 2014;
2) ve výši 20.000 Kč spolku "HANDICAP(?)" Zlín, IČ 46277633, na pořádání benefičního
koncertu pro "HANDICAP(?)" Zlín v roce 2014;
3) ve výši 10.000 Kč Českému svazu chovatelů Okresní organizace Kroměříž, IČ 00448761,
na pořádání Krajské soutěžní výstavy chovatelů v roce 2014, s termínem vyúčtování do
31.12.2014;
4) ve výši 25.000 Kč Zemskému hřebčinci Tlumačov, státní podnik, IČ 13695673, na
pořádání Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska v roce 2014;
5) ve výši 40.000 Kč Klubu společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín, IČ
68688393, na pořádání Postupové soutěže mažoretek, oblast Jižní Moravy, v roce 2014;
6) ve výši 10.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Bystřice pod
Hostýnem, IČ 47930209, na pořádání 12. celonárodní pouti včelařů na Sv. Hostýn v roce
2014;
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7) ve výši 20.000 Kč České obuvnické a kožedělné asociaci, IČ 26982510, na pořádání
národní konference na téma "Zásady zdravého obouvání - aby nohy zůstaly zdravé po celý
život" v roce 2014;
8) ve výši 20.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Postoupky, IČ 18189610, na pořádání 2.
ročníku "Šachového festivalu mládeže" v roce 2014;
9) ve výši 25.000 Kč Základní škole Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková
organizace, IČ 71007997, na pořádání slavnostní akademie k oslavám 50. výročí založení
sportovních tříd na ZŠ Emila Zátopka v roce 2014;
10) ve výši 50.000 Kč Ivo Horkému, IČ 01302353, na vydání nového CD dechové hudby
Stříbrňanka v roce 2014, s termínem vyúčtování do 31.12.2014;
11) ve výši 15.000 Kč Společnosti přátel slivovice České republiky, IČ 22891773, na
pořádání 2. slováckého koštu slivovice 2014;
12) ve výši 30.000 Kč Souboru písní a tanců OLŠAVA, IČ 48491772, na vydání zpěvníku
"Primášovy písničky" v roce 2014, s termínem vyúčtování do 31.12.2014;
13) ve výši 10.000 Kč Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů Oblastní
sdružení Zlín, IČ 71226524, na činnost v roce 2014, s termínem vyúčtování do 09.01.2015;
b) poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o.
s., IČ 00442755, na činnost Okresního výboru ve Zlíně v roce 2014;
c) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 40.000 Kč Společnosti pro obnovu
Rajnochovické lesní železnice, IČ 22837892, na zemní práce a na pořízení železničního
kameniva pro budování železničky v Rajnochovicích v roce 2014;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0052/2014 dle přílohy č. 0205-14-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
150.000 Kč Zlínské krajské organizaci ČUS, IČ 70925003, na činnost v roce 2014, s
termínem vyúčtování do 31.01.2015.

3

Dotace Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje a obcím na varovací systémy,
věcné prostředky požární ochrany a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R05/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0040/2014 dle přílohy č. 0185-14-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí účelové investiční dotace obci Poličná, IČ 01265741, ve výši 300.000 Kč na
vybudování vyrozumívacího a varovacího systému
b) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na nákup nebo technické
zhodnocení věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí:
1. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 400.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
2. obec Bystřice pod Lopeníkem, IČ 00290874, ve výši 400.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
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3. obec Dolní Bečva, IČ 00303747, ve výši 400.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
4. obec Dolní Němčí, IČ 00290904, ve výši 400.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
5. obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 400.000 Kč, na technické zhodnocení cisternové
automobilové stříkačky,
6. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
7. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 400.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
8. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 350.000 Kč na nákup cisternové automobilové
stříkačky;
9. obec Lešná, IČ 00303992, ve výši 300.000 Kč, na technické zhodnocení cisternové
automobilové stříkačky,
10. obec Lipová, IČ 46276084, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
11. obec Nová Dědina, IČ 00287555, ve výši 240.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
12. obec Ostrata, IČ 70910740, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
13. obec Počenice - Tetětice, IČ 00287601, ve výši 245.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
14. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 280.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
15. obec Stříbrnice, IČ 00542229, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
16. obec Sulimov, IČ 00287792, ve výši 150.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
17. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 400.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
18. město Uherské Hradiště, IČ 00291471, ve výši 400.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
19. obec Věžky, IČ 00287865, ve výši 245.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
20. obec Žlutava, IČ 00284734, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu;
c) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím na nákup nebo opravy
věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Bělov, IČ 00287032, ve výši 150.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
2. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 230.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
3. obec Lípa, IČ 00568627, ve výši 20.000 Kč, na nákup elektrocentrály,
4. obec Lukov, IČ 00284173, ve výši 120.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
5. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 150.000 Kč, na nákup přenosného plovoucího
čerpadla a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků;
d) poskytnutí účelové investiční dotace Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, IČ
72052767, ve výši 2.000.000 Kč na pořízení zásahového dopravního automobilu.
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Dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R05/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0039/2014 dle přílohy č. 0186-14-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv s uvedenými obcemi o poskytnutí
účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany
sborů dobrovolných hasičů obcí v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0186-14-P02, a to
za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
MV - GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0186-14-P03:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 120.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 120.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 120.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 120.000 Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 120.000 Kč,
6. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 120.000 Kč,
7 obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 120.000 Kč,
8. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 170.000 Kč,
9. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 220.000 Kč,
10. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 120.000 Kč,
11. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 120.000 Kč,
12. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 120.000 Kč,
13. město Morkovice - Slížany, IČ 00287504, ve výši 220.000 Kč,
14. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 170.000 Kč,
15. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 890.000 Kč,
16. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 120.000 Kč,
17. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 120.000 Kč,
18. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 120.000 Kč,
19. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 240.000 Kč,
20. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 120.000 Kč,
21. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 120.000 Kč,
22. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 920.000 Kč.
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Zapojení dotace z Úřadu práce do rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R05/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0038/2014, dle přílohy č. 0204-14-P01.
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Letecké muzeum Kunovice, návrh rozvoje, smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R05/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace mezi Zlínským krajem a městem Kunovice, IČ 00567892, dle přílohy č. 0188-14-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0041/2014 dle přílohy č. 0188-14-P03.

7

KORIS - dodatek č. 5 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0159/R05/14

schvaluje
dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
744/3/120/001/11/10 na projekt "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0187-14-P01.

8

Veřejná zakázka "Dodávka 6 ks sanitních vozidel typu C"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R05/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Dodávka 6 ks sanitních vozidel typu C", dle přílohy č. 0201-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Dodávka 6 ks sanitních vozidel typu C",
kterou předložil uchazeč Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., odštěpný závod Praha - Prosek,
Liberecká 12, 182 00 Praha 8, IČ 47124652 ;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., odštěpný závod Praha
- Prosek, Liberecká 12, 182 00 Praha 8, IČ 47124652, dle přílohy č. 0201-14-P02.

9

Veřejná zakázka "Technologie pro Standardizaci krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R05/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávku technologie zařízení sálu operačního řízení a
servisních služeb s názvem „Technologie pro Standardizaci krajského operačního střediska
ZZS ZK p. o." formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0203-14-P01 až č. 020314-P09;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Přemek Kubala, Libor Maděra,
Ing. David Neulinger a náhradníky – Ing. Radovan Kojecký, Renata Šimečková, Mgr. Michal
Uherek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: MUDr. Dorián Pfeifer, Libor Maděra, Ing.
David Neulinger, Ing. Pavel Černý, Ing. Tomáš Martinek a náhradníky - Renata Šimečková,
Ing. Přemek Kubala, Mgr. Michal Uherek, Ing. Věra Ptáčková, RNDr. Ivo Skrášek,
3. hodnoticí komisi ve složení: MUDr. Dorián Pfeifer, Libor Maděra, Ing. Jitka Hlavačková,
Ph.D., MBA, Ing. David Neulinger, Ing. Pavel Černý, Ing. Tomáš Martinek a náhradníky Renata Šimečková, Ing. Přemek Kubala, Ing. Jitka Václavíková, Mgr. Michal Uherek, Ing.
Věra Ptáčková, RNDr. Ivo Skrášek,
zm ocňuje
na základě mandátní smlouvy a jejího dodatku společnost EuroPace s. r. o., IČ 28314638,
se sídlem Mášova 11, 602 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce „Technologie pro Standardizaci krajského operačního střediska ZZS ZK p. o." podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné
moci ve znění přílohy č. 0203-14-P10.

10

Veřejná zakázka "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - Transformace pobytových
zařízení Velehrad Salašská - I. etapa CHB Staré Město" - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R05/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce a dodávku interiéru s názvem „Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. - Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská - I. etapa
CHB Staré Město" - dodávka stavby" formou otevřeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0202-14-P01 až č. 0202-14-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David Neulinger, Bc.
Lenka Potrusilová, a náhradnící Ing. Marek Knot, 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, Mgr. Jana
Chovancová, Ing. David Neulinger, Jan Vrbka, a náhradníci - Bc. Lenka Potrusilová, Ing.
František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý;
zm ocňuje
na základě příkazní 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 „Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. - Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská - I. etapa CHB Staré
Město" - dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0202-14-P09.
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Sociální služby - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R05/14

schvaluje [revokováno]
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
895/3/100/115/08/12 - 02/02/14 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová – III. etapa CHB Vsetín Luh", dle přílohy č. 0195-14-P02,
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
910/3/100/120/09/12 – 03/02/14 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová – IV. etapa CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská", dle přílohy č. 0195-14-P03,
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
928/3/100/124/03/13 – 01/02/14 s názvem: "Domov pro seniory Luhačovice", dle přílohy č.
0195-14-P04,
4. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
908/3/100/118/09/12-02/02/14 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - II. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí", dle
přílohy č. 0195-14-P05,
5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na akci: "Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová - I. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová", dle přílohy č.
0195-14-P06,
6. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, na rok 2014, dle přílohy č. 0195-14-P07,
7. odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2014,
dle přílohy č. 0195-14-P08,
8. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného
zadavatele veřejné zakázky s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová
II. etapa – DZP Valašské Meziříčí – dodávka tepla", dle přílohy č. 0195-14-P09;
9. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného
zadavatele veřejné zakázky s názvem "Seniorpark – I. a II. etapa – dodávka tepla", dle
přílohy č. 0195-14-P10;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0051/2014, dle přílohy č. 0195-14-P11.

12

Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R05/14

bere na vědomí
protokol o vyhodnocení žádostí uchazečů k veřejné zakázce "Domov pro seniory Jasenka,
Vsetín - dodávka stavby", dle přílohy č. 0196-14-P02, který vypracovala komise pro kontrolu
splnění kvalifikace;
schvaluje
1. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0196-14-P03 až č. 0196-14-P09 pro výzvu zájemcům,
kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení k podání nabídky
dle přílohy č. 0196-14-P02;
2. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 – 05/02/14 s názvem "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín", dle přílohy
č. 0196-14-P10;
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jmenuje
společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Petr Vrbka,
Mgr. Jana Chovancová, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Milan Hudec, Ing. David Neulinger, a
náhradníky - Ing. Roman Hlaváč, Ing. Alena Grebíková , Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA,
Ing. František Mikeštík, Mgr. Michal Uherek.

13

Sociální služby - Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R05/14

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby s názvem "Seniorpark Valašské
Meziříčí - II. etapa - dodávka stavby", formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace, dle příloh č. 0197-14-P02 až č. 0197-14-P06;
zplnomocňuje
na základě příkazní 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 "Seniorpark Valašské Meziříčí - II.
etapa - dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 0197-14-P01.
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Transformace pobytových sociálních služeb - zpracování Projektové dokumentace dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R05/14

schvaluje
1. uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám na zpracování projektové dokumentace a výkon
souvisejících činností pro projekty „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. a
V. etapa" se společností KB Projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ
25507893, dle příloh č. 0200-14-P01 a č. 0200-14-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace a výkon
souvisejících činností pro projekt „Transformace pobytových sociálních služeb VelehradSalašská - CHB Staré Město" se společností G G ARCHICO a. s., se sídlem Zelené náměstí
1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 0200-14-P03;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace a výkon
souvisejících činností pro projekt „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II.
etapa" se společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01
Zlín, IČ 01643541, dle přílohy č. 0200-14-P04;
4. uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám na zpracování projektové dokumentace a výkon
souvisejících činností pro projekty „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová III. a
IV. etapa" se společností ATRIS, s. r. o., se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, IČ
28608909, dle příloh č. 0200-14-P05 a č. 0200-14-P06;
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5. uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na akci:
„Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská - CHB Staré Město“, dle
přílohy č. 0200-14-P07.

15

Školství - investiční záměry - OP Životní prostředí, ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R05/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1003/3/150/381/12/13 na
akci "Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ", dle přílohy č. 0199-14P02;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 913/3/150/339/11/12 - 01/02/14 na akci "Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické výuky", dle přílohy č. 0199-14-P03;
b) č. 997/3/150/378/10/13 - 01/02/14 na akci "SZŠ a VOŠ Zlín - realizace úspor energií domov mládeže", dle přílohy č. 0199-14-P04;
c) č. 879/3/150/331/05/12 - 01/02/14 na akci "SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace centra
odborného vzdělávání", dle přílohy č. 0199-14-P05;
d) č. 799/3/150/295/08/11 - 02/02/14 na akci "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž realizace úspor energie - internát", dle přílohy č. 0199-14-P06;
e) č. 830/3/150/309/11/11 – 02/02/14 na akci „Gymnázium Uherské Hradiště – stavební
úpravy stravovacího objektu", dle přílohy č. 0199-14-P07;
3. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014:
a) příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 0199-14P08;
b) příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 0199-14-P09;
c) příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Zlín, IČ
00226319, dle přílohy č. 0199-14-P10;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace:
a) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0199-14-P11;
b) Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0199-14-P12;
c) Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0199-14-P13;
5. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní stavební úpravy pro umístění MŠ", dle přílohy č. 0199-14-P14, za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
b) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na akci
"Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické
výuky", dle přílohy č. 0199-14-P15, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
6. Změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Zlín, IČ 00226319, na akci "SZŠ a VOŠ
Zlín - realizace úspor energií - domov mládeže", dle přílohy č. 0199-14-P16, za podmínky
schválení snížení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
b) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na akci
"SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace centra odborného vzdělávání", dle přílohy č. 019914-P17, za podmínky schválení navýšení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
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c) Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, na realizaci akce „Gymnázium Uherské
Hradiště – stavební úpravy stravovacího objektu" dle přílohy č. 0199-14-P18, za podmínky
schválení navýšení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0047/2014, dle přílohy č. 0199-14-P19;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0049/2014, dle přílohy č. 0199-14-P20;
9. z důvodu nepřiznání dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava:
A) zrušení usnesení Rady Zlínského kraje č. 0470/R13/12 ze dne 28.05.2012:
a) část schvaluje, bod 1, písmeno d), kterým Rada Zlínského kraje schválila investiční
záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 881/3/150/333/05/12 „SPŠ polytechnická
- COP Zlín - Modernizace výuky polygrafických oborů" dle přílohy č. 0199-14-P25,
b) část pověřuje, písmeno d), kterým Rada Zlínského kraje pověřila příspěvkovou organizaci
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - modernizace výuky
polygrafických oborů",
B) zrušení usnesení Rady Zlínského kraje č. 0363/R09/13 ze dne 22.04.2013, část
schvaluje, bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila dodatek č. 1 investičního záměru
akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 881/3/150/333/05/12 – 01/04/13 „SPŠ
polytechnická - COP Zlín - Modernizace výuky polygrafických oborů" dle přílohy č. 0199-14P26,
C) zrušení usnesení Rady Zlínského kraje č. 0488/R12/13 ze dne 03.06.2013:
a) část schvaluje, bod 1, písmeno b), kterým Rada Zlínského kraje schválila investiční
záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 950/3/150/354/05/13 „Střední odborné
učiliště Uherský Brod - modernizací k efektivitě" dle příloh č. 0199-14-P27 a č. 0199-14-P28,
b) část pověřuje, bod 2, kterým Rada Zlínského kraje pověřila příspěvkovou organizaci
Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, výkonem funkce investora a zajištěním
úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce „Střední
odborné učiliště Uherský Brod – modernizací k efektivitě;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace:
a) ve výši 4.782.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391,
na realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ";
b) ve výši 453.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci akce "Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické výuky";
2. navýšení investiční dotace:
a) o 1.000.000 Kč na 6.689.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na akci "SPŠ a OA Uherský Brod modernizace centra odborného vzdělávání";
b) o 1.336.000 Kč na 21.052.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Uherské Hradiště,
IČ 60371684, na realizaci akce „Gymnázium Uherské Hradiště – stavební úpravy
stravovacího objektu";
3. příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Zlín, IČ 00226319, na realizaci akce "SZŠ a VOŠZ Zlín – Realizace úspor energie – Domov
mládeže":
a) snížení investiční dotace o 556.000 Kč na celkovou částku 5.741.000 Kč;
b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 12.532.000 Kč, dle přílohy č. 0199-14-P22;
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4. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 2.455.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, IČ 47934832, na realizaci akce "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž –
realizace úspor energie - internát", dle přílohy č. 0199-14-P23;
b) ve výši 2.114.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci akce "Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické výuky", dle
přílohy č. 0199-14-P24;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na realizaci akce "Základní škola Zlín,
Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ";
ukládá
odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace
Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, ve výši 203.000 Kč.

16

Zdravotnictví - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R05/14

vyjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici, a. s., IČ 27660915, na rok 2014, dle přílohy č. 0206-14-P05;
2. s proplacením nákladů na realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice, a. s. rekonstrukce kanalizace v areálu nemocnice", a to za podmínky včasného a úplného plnění
závazků nemocnice vůči Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí
(zejména platba nájemného);
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
945/3/170/162/04/13 - 01/02/14 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje –
výjezdová základna Morkovice-Slížany“ - ROP, dle přílohy č. 0206-14-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
949/3/170/166/05/13 - 01/02/14 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje –
výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm“ - ROP, dle přílohy č. 0206-14-P03;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
835/3/170/147/01/12 – 01/02/14 „Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce tepelného
hospodářství“ - OPŽP, dle přílohy č. 0206-14-P04;
4. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 999/3/170/171/10/13
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kanalizace v areálu nemocnice", dle
přílohy č. 0206-14-P06;
5. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého
majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce kanalizace v areálu nemocnice" mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č.
0206-14-P07;
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6. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě NN elektřiny pro akci "Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna Morkovice-Slížany", mezi Zlínským
krajem a E-ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, dle přílohy č. 0206-14-P08;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0048/2014, dle přílohy č. 0206-14-P09;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0050/2014, dle přílohy č. 0206-14-P10.

17

Projekt "Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje p. o." - změnové Rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R05/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
operačního programu k projektu "Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o.", vydanými Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, dle přílohy č. 0191-14-P01.
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Strategie inteligentní specializace Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R05/14

jmenuje
Ing. Tomáše Dudáka, Ing. Radomíra Zbožínka a Ing. Vladislava Mazúrka, Ph.D., členy
řídícího výboru Regionální inovační strategie, dle přílohy č. 0197-14-P02, s účinností od
11.03.2014.
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Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje za II.
pololetí roku 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R05/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odměny za druhé pololetí roku 2013 členům komisí
Rady Zlínského kraje, členům výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního
orgánu Zlínského kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo zaměstnanci
Zlínského kraje zařazení do Krajského úřadu Zlínského kraje, ve výši uvedené v příloze č.
0189-14-P02.

20

Směrnice SM/09/02/14 - Pravidla pro poskytování odměn občanům za práci v
orgánech zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0172/R05/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. směrnici SM/09/02/14 - Pravidla pro poskytování odměn občanům za práci v orgánech
zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje, ve znění přílohy č. 0232-14-P01,
2. v souladu s čl. 2 odst. 1 směrnice SM/09/02/14 fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů kraje, měsíční
odměnu ve výši 1.500 Kč, s účinností od 01.04.2014.
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Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje za I.
čtvrtletí roku 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0173/R05/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odměny za první čtvrtletí roku 2014 členům komisí
Rady Zlínského kraje, členům výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního
orgánu kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo zaměstnanci Zlínského
kraje zařazení do krajského úřadu Zlínského kraje, ve výši uvedené v příloze č. 0231-14P01.
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Příspěvkové organizace - jmenování ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0174/R05/14

jmenuje
s účinností od 19.03.2014 paní Mgr. Bc. Evu Ledvinovou na pracovní místo ředitelky
Dětského domova Zlín, IČ 61716723, dle přílohy č. 0192-14-P01;
stanovuje
s účinností od 19.03.2014 plat paní Mgr. Bc. Evě Ledvinové, ředitelce Dětského domova
Zlín, IČ 61716723, dle přílohy č. 0192-14-P02.
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0175/R05/14

stanovuje
s účinností od 1.4.2014:
1. plat paní Mgr. Lence Zgarbové, ředitelce Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková
organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0193-14-P02;
2. plat paní Mgr. Ivaně Kudelové, ředitelce Dětského centra Zlín, příspěvková organizace, IČ
839281, dle přílohy č. 0193-14-P03;
3. plat panu Mgr. Hynkovi Steskovi, řediteli Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0193-14-P04.
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Směrnice SM/14/03/14 - Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu z
Programového fondu Zlínského kraje a pro poskytování přímé dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0176/R05/14

schvaluje
směrnici SM/14/03/14 - Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu z
Programového fondu Zlínského kraje a pro poskytování přímé dotace, ve znění přílohy č.
0194-14-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0177/R05/14

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního a nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 400/1,ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nětčice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 195-310_2/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního a nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy 2x nadzemní vedení VN na
pozemku p. č. 3571/10,ostatní plocha/silnice, v k. ú. Ostrožské Předměstí, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 971-66205/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy 2x nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.660 Kč + DPH;
3. zřízení práva pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem Palackého 166, PSČ
755 01 Vsetín, IČ 25352288, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. 471/1, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze č. 017014-P02, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 35.200 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 15535/3,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hovězí, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1556-878/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;

15/40

R05/14

5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy 2x zemního vedení VN v
pozemku p. č. 1009/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Všetuly, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1403-309_2/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy 2 x zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemcích p. č. 1850/1, p. č. 2129/50, p. č. 2129/51, vše ostatní plocha, v k. ú. Lubná u
Kroměříže, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 410c-307/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti obce
Zašová, se sídlem Zašová 36, PSČ 756 51, IČ 00304476, strpět:
- umístění a provozování staveb inženýrských sítí v rámci stavby "Transformace pobytových
služeb Zašová I. etapa-DZP Zašová", na pozemcích zapsaných na LV č. 10001 pro obec a
k. ú. Zašová, a to:
- přípojky kanalizace na části pozemku p. č. 49/1,
- přípojky plynu na části pozemku p. č. 1407/1,
- přípojky NN na částech pozemků p. č. 49/1 a p. č. 48,
- přípojky vody na částech pozemků p. č. 49/1 a p. č. 48,
- prodloužení uličního řadu vodovodu na části pozemku p. č. 48,
s tím že, skutečný rozsah zatížení pozemků bude stanoven následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami
a údržbou inženýrských sítí,
na dobu existence stavby;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2014 dle přílohy č. 0170-14-P03.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0178/R05/14

ukládá
1. Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí, Zašovská 100, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 10.786,75 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za
porušení rozpočtové kázně č. 3/2014, uvedené v příloze č. 0171-14-P04;
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2. Střední průmyslové škole polytechnické - Centru odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou II
2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 4.036,80 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za
porušení rozpočtové kázně č. 4/2014, uvedené v příloze č. 0171-14-P07.

27

Pověření k uzavírání nájemních a pachtovních smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0179/R05/14

svěřuje
1. Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání
nájemních a pachtovních smluv k movitému a nemovitému majetku sloužícímu k činnosti
orgánů kraje, a majetku nacházejícímu se v Baťově továrním areálu, jehož hranice jsou
vymezeny v příloze č. 0172-14-P02 a majetku v rekreačním zařízení Vizovice, jehož hranice
jsou vymezeny v příloze č. 0172-14-P03, na dobu určitou do pěti let;
2. Odboru ekonomickému Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání
nájemních a pachtovních smluv, v nichž je Zlínský kraj pronajímatelem či propachtovatelem,
na dobu určitou do dvou let, jejichž předmětem je nemovitý majetek, který nebyl svěřen k
hospodaření právnické osobě zřizované krajem, neslouží k činnosti orgánů kraje a
nenachází se v Baťově továrním areálu, jehož hranice jsou vymezeny v příloze č. 0172-14P02 nebo v rekreačním zařízení Vizovice, jehož hranice jsou vymezeny v příloze č. 017214-P03;
pověřuje
1. vedoucího Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje podepisováním
dokumentů vyplývajících ze svěřené agendy v plném rozsahu dle bodu 1;
2. vedoucího Odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje podepisováním
dokumentů vyplývajících ze svěřené agendy v plném rozsahu dle bodu 2.
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Dotace na úseku životního prostředí a rozvoje venkova 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0180/R05/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí účelových dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly PF02-14
Podprogramu na podporu obnovy venkova dle přílohy č. 0183-14-P02 v členění:
a) investiční dotace:
1. Obec Stříbrnice, IČ 00542229, dotace ve výši 698.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/003
Regenerace hřbitova ve Stříbrnicích;
2. Obec Prakšice, IČ 00291277, dotace ve výši 256.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/004
Autobusová zastávka u silnice III/49714;
3. Obec Ostrata, IČ 70910740, dotace ve výši 560.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/005
Rekonstrukce místní komunikace;
4. Obec Babice, IČ 00290777, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/011
Místní obslužná komunikace a komunikace pro pěší - ul. Školní;
5. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 224.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/012
Modernizace chodníku - odstranění nebezpečného úseku k autobusové točně;
6. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 655.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/015
Opěrná zeď, parkoviště a chodník u zdravotního střediska;
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7. Obec Branky, IČ 00303712, dotace ve výši 400.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/017
Modernizace místní komunikace před hasičskou zbrojnicí v obci Branky;
8. Obec Pozděchov, IČ 00304204, dotace ve výši 404.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/018
Točna u Vodárky v obci Pozděchov;
9. Obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, dotace ve výši 270.000 Kč, na projekt
PF02-14DT1/019 Modernizace chodníku k Základní škole - "HURÁ ZE ŠKOLY";
10. Obec Střílky, IČ 00287776, dotace ve výši 265.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/022
Rekonstrukce chodníku Zámecká ve Střílkách;
11. Obec Jasenná, IČ 00284017, dotace ve výši 459.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/025
Stavební úpravy MK č. 2 Sokolská - 1. etapa;
12. Obec Karlovice, IČ 46276076, dotace ve výši 220.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/026
Rekonstrukce místní komunikace;
13. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 166.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/028
Rekonstrukce chodníků v Petrůvce podél komunikace II/493;
14. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 389.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/031
Rekonstrukce místní komunikace U Točny;
15. Obec Horní Lideč, IČ 00303780, dotace ve výši 162.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/032
Revitalizace hřbitova Horní Lideč;
16. Obec Rymice, IČ 00544558, dotace ve výši 570.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/033
Komunikace od tvrze k parkovišti;
17. Obec Březůvky, IČ 00283843, dotace ve výši 287.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/034
Komunikace pro pěší podél silnice III/49023 Březůvky;
18. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 872.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/035
Revitalizace hřbitova v obci Kunovice;
19. Obec Loučka, IČ 00568643, dotace ve výši 252000 Kč, na projekt PF02-14DT1/036
Rekonstrukce chodníku v obci Loučka;
20. Obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, dotace ve výši 791.000 Kč, na projekt
PF02-14DT1/038 Rekonstrukce chodníku ulice Nový Svět, Kostelany nad Moravou;
21. Obec Šarovy, IČ 00837296, dotace ve výši 219.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/039
Silnice II/497: Šarovy - Bohuslavice; SO 102 - Chodníky, sjezdy;
22. Obec Němčice, IČ 00544604, dotace ve výši 234.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/040
Rekonstrukce chodníku;
23. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 79.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/042
Bezbariérové úpravy chodníku Drnovice - Výpusta, "část B";
24. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 192.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/043
Parkoviště u silnice II/150 v Komárně;
25. Obec Žlutava, IČ 00284734, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/044
Hřbitov - rekonstrukce části areálu;
26. Obec Kladeruby, IČ 00303933, dotace ve výši 316.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/046
Modernizace chodníku před školou v obci Kladeruby za účelem zvýšení bezpečnosti
dopravy;
27. Obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, dotace ve výši 414.000 Kč, na projekt PF0214DT1/047 Rekonstrukce místní kominikace "Hájek" Bohuslavice nad Vláří;
28. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 323.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/048
Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce;
29. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 528.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/049
Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice;
30. Obec Návojná, IČ 00226220, dotace ve výši 240.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/052
Úprava napojení MK na silnici III/50736;
31. Obec Rataje, IČ 00287679, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/053
Chodník Rataje- Sobělice;
32. Obec Ústí, IČ 00851825, dotace ve výši 116.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/055
Stavební úpravy chodníku u silnice I/57 v obci Ústí (rekonstrukce a modernizace);
33. Obec Tichov, IČ 48471640, dotace ve výši 347.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/056
Zajištění bezpečného příchodu k veřejné hromadné dopravě v Tichově;
34. Obec Rokytnice, IČ 70805202, dotace ve výši 350.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/057
Stavební úpravy MK Malá Strana, Rokytnice;
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35. Obec Oznice, IČ 00304140, dotace ve výši 293.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/059
Modernizace místni komunikace Horizont Mikulůvka;
36. Obec Lhota u Vsetína, IČ 68898797, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF0214DT1/060 Oplocení hřbitova a zpevněné plochy na pozemcích 1675/2 a 1675/4 v
kat.území Lhota u Vsetína;
37. Obec Slavkov, IČ 00291315, dotace ve výši 177.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/061
Revitalizace hřbitovního areálu Slavkov - Etapa 1;
38. Obec Ludslavice, IČ 00287466, dotace ve výši 178.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/062
Rekonstrukce místní komunikace - Ludslavice;
39. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 276.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/064
Rekonstrukce místní komunikace v obci Doubravy;
b) neinvestiční dotace:
1. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 926.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/007
Úprava veřejného prostranství místní hřbitov 1. etapa;
2. Obec Pohořelice, IČ 00568686, dotace ve výši 494.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/016
Oprava oplocení a chodníků na hřbitově v Pohořelicích;
3. Městys Osvětimany, IČ 00291218, dotace ve výši 320.000 Kč, na projekt PF0214DT1/020 Zpevněná plocha u smuteční síně Osvětimany;
4. Obec Leskovec, IČ 00303984, dotace ve výši 79.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/027
Revitalizace areálu hřbitova v obci Leskovec;
5. Obec Nedakonice, IČ 00291153, dotace ve výši 229.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/029
Inovace hřbitova Nedakonice;
6. Obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, dotace ve výši 487.000 Kč, na projekt PF0214DT1/030 Dokončení revitalizace veřejného pohřebiště v obci Hutisko-Solanec;
7. Obec Mysločovice, IČ 00284211, dotace ve výši 164.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/045
Oprava oplocení - hřbitov Mysločovice;
8. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 675.000 Kč, na projekt PF0214DT1/054 Revitalizace hřbitova Starý Hrozenkov;
9. Obec Vítonice, IČ 00380873, dotace ve výši 314.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/058
Revitalizace hřbitovního areálu ve Vítonicích;
10. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 420.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/063
Revitalizace hřbitovního areálu v Provodově na Malenisku včetně odstavné plochy a
zázemí.
II. poskytnutí investičních účelových dotací na realizace vodohospodářských projektů v
členění:
1. Obec Mikulůvka, IČ 00304107, ve výši 2.068.000 Kč, na realizaci stavby "Kanalizace a
ČOV Mikulůvka";
2. Obec Police, IČ 00635804, ve výši 125.000 Kč, na realizaci stavby "Splašková kanalizace
obce Police SO 01- SO 04 Splašková kanalizace, sběrač A8";
3. Obec Popovice, IČ 00291269, ve výši 2.336.000 Kč, na realizaci stavby "Kanalizační
přivaděč Popovice-Vésky";
III. poskytnutí neinvestičních účelových dotací a návratných finančních výpomocí pro Místní
akční skupiny v celkové výši 8.100.000 Kč, v členění:
a) neinvestiční dotace na superhrubou mzdu projektového manažera, náklady na pořízení
vybavení do výše 50.000 Kč, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000
Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem):
1. Místní akční skupina Bojkovska, IČ 27012239, ve výši 116.700 Kč;
2. Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko, IČ 27053458, ve výši 116.700 Kč;
3. Místní akční skupina Hříběcí hory, o. s., IČ 27002594, ve výši 116.700 Kč;
4. Místní akční skupina Staroměstsko, IČ 22707441, ve výši 116.700 Kč;
5. MAS Jižní Haná, o. p. s., IČ 29372232, ve výši 116.700 Kč;
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b) návratná finanční výpomoc na superhrubou mzdu projektového manažera, náklady na
ekonomické a právní poradenství do výše 50.000 Kč, náklady na provoz kanceláře (energie,
nájem) :
1. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov , IČ 26662698, ve výši 500.000 Kč;
2. Místní akční skupina Hornolidečska o. s., IČ 26676109, ve výši 500.000 Kč;
3. Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o. s., IČ 27057593, ve výši 500.000 Kč;
4. MAS Východní Slovácko, IČ 27015777, ve výši 500.000 Kč;
5. Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, IČ 27016005, ve výši 230.000 Kč;
6. Místní akční skupina Ploština, IČ 27000354, ve výši 500.000 Kč;
7. Místní akční skupina Rožnovsko, IČ 27034925, ve výši 500.000 Kč;
8. Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., IČ 27056660, ve výši 500.000 Kč;
9. Luhačovské Zálesí, o.p.s., IČ 27735109, ve výši 500.000 Kč;
10. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o. s., IČ 22682252, ve výši
400.000 Kč;
11. MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s., IČ 27017010, ve výši 370.000 Kč;
12. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s., IČ 27042979, ve výši 500.000 Kč;
13. Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o. s., IČ 28559908, ve výši 500.000 Kč;
14. Místní akční skupina Bojkovska, IČ 27012239, ve výši 233.300 Kč;
15. Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko, IČ 27053458, ve výši 233.300 Kč;
16. Místní akční skupina Hříběcí hory, o. s., IČ 27002594, ve výši 233.300 Kč;
17. Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, o. s., IČ 27057607, ve výši 350.000
Kč;
18. Místní akční skupina Staroměstsko, IČ 22707441, ve výši 233.300 Kč;
19. MAS Jižní Haná, o. p. s., IČ 29372232, ve výši 233.300 Kč.
IV. uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z
rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem a Místními akčními skupinami dle
přílohy P08, v členění:
1. Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o. s., IČ 27057593, ke smlouvě č. D/2087/2013/STR;
2. Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, IČ 27016005, ke smlouvě č.
D/2088/2013/STR;
3. Místní akční skupina Hornolidečska, o. s., IČ 26676109, ke smlouvě č. D/2089/2013/STR;
4. Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČ 27735109, ke smlouvě č. D/2091/2013/STR;
5. Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o. s., IČ 28559908, ke smlouvě č.
D/2097/2013/STR;
6. MAS Východní Slovácko, IČ 27015777, ke smlouvě č. D/2099/2013/STR;
7. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o. s., IČ 22682252, ke smlouvě č.
D/2090/2013/STR
8. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov , IČ 26662698, ke smlouvě č. D/2092/2013;
9. MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s., IČ 27017010, smlouvě č. D/2093/2013/STR;
10. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s., IČ 27042979, ke smlouvě č.
D/2095/2013/STR;
11. Místní akční skupina Rožnovsko, IČ 27034925, ke smlouvě č. D/2096/2013/STR;
12. Místní akční skupina Ploština, IČ 27000354, ke smlouvě č. D/2084/2013/STR;
13. Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., IČ 27056660, ke smlouvě č.
D/2098/2013/STR;
V. poskytnutí účelové dotace Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě, IČ 75040425, ve výši 3.500.000 Kč v členění:
a) investiční dotaci ve výši 3.320.000 Kč na neuznatelné investiční náklady, které nelze
hradit z ROP SM oblast podpory 1.3. projektu "Cyklostezka podél Baťova kanálu - KvasiceBělov - Otrokovice" a na náklady z věcných břemen;
b) neinvestiční dotaci ve výši 180.000 Kč na náklady související s projektem "Cyklostezka
podél Baťova kanálu - Kvasice- Bělov - Otrokovice" - nájem pozemku po dobu realizace
stavby;
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VI. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace a bezúročné
půjčky z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1451/2012/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a
obcí Seninka, IČ 00635821, dle přílohy č. 0183-14-P10
VII. zrušení usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0209/Z10/13 ze dne 18.12.2013,
kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2014, v části
8. Závazné vztahy vůči jiným subjektům, bod 8.6. Dotace ostatním subjektům - závazný
ukazatel „Podprogram na podporu obnovy venkova“, týkající se subjektů Místních akčních
skupin dle přílohy č. 0183-14-P11;
VIII. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2014 dle přílohy č. 0183-14-P12.
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Zdravotnictví - smlouva o výpůjčce, záměr výpůjčky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0181/R05/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.01.2014, č. 0022/R01/14 - část schvaluje, bod 2,
kterým Rada Zlínského kraje schválila 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;
schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 1644, jehož součástí je stavba parkoviště
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, mezi Zlínským krajem jako
půjčitelem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s. jako vypůjčitelem, dle příloh č. 0219-14P07 a č. 0219-14-P08, a to na dobu určitou 89 dnů;
2. záměr výpůjčky pozemku p. č. 1644, jehož součástí je stavba, v rozsahu přílohy č. 021914-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 do 30. 11. 2014, za podmínek stanovených v příloze 0219-14-P09;
3. uzavření dodatku č. 11 k smlouvě o výpůjčce mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště, PSČ 686 68, dle přílohy č. 0219-14-P06;
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického připravit k vyhlášení záměru na pronájem pozemku p. č.
1644, jehož součástí je stavba parkoviště zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú.
Uherské Hradiště od 01.12.2014, na dobu neurčitou, v termínu do 22.04.2014.
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Doprava - dohody o partnerství v projektu KORIS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0182/R05/14

schvaluje
A. uzavření Dohody o partnerství v projektu KORIS mezi Zlínským krajem a městem
Slavičín, IČ 00284459, dle přílohy č. 0178-14-P02;
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B. uzavření Dohody o partnerství v projektu KORIS mezi Zlínským krajem a obcí Velký
Ořechov, IČ 00284637, dle přílohy č. 0178-14-P03;
C. uzavření Dodatku č. 1 Dohody o partnerství č. D/2523/2012/STR mezi Zlínským krajem a
partnery ČSAD Vsetín, a. s., IČ 45192120, a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.
r. o., IČ 27677761, dle přílohy č. 0178-14-P04.

31

Doprava - pověření Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o., k zajišťování
nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel a jízdních souprav ve
Zlínském kraji v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0183/R05/14

schvaluje
pověření Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o., IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 12, 110 15 Praha 1, k zajišťování nízkorychlostního kontrolního vážení silničních
vozidel a jízdních souprav na silnicích I., II. a III. třídy na území Zlínského kraje, a to na
období do 31.12. 2014 dle příloh č. 0179-14-P02 a č. 0179-14-P03.
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Kultura - odpisové plány, investiční fondy pro rok 2014, navýšení závazného objemu
prostředků na platy z úřadu práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0184/R05/14

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury na rok 2014, dle příloh č. 0175-14-P02 až č. 0175-14-P03;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti kultury
na rok 2014, dle příloh č. 0175-14-P05 až č. 0175-14-P06;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2014, dle přílohy č. 0175-14-P04;
4. navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci 14|15 Baťův
institut, IČ 72563346, na rok 2014 o částku 55.970 Kč na celkový objem 2.805.970 Kč dle
přílohy č. 0175-14-P08.
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Kultura - Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - Sdružení pro rozvoj
Soláně o. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0185/R05/14

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi
Zlínským krajem a Sdružením pro rozvoj Soláně o. s., se sídlem Karolinka, Bzové 325, IC
Zvonice Soláň, IČ 26589532, dle přílohy č. 0176-14-P01.
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Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - smluvní vztahy, dodatek zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0186/R05/14

schvaluje
a) uzavření Smlouvy o užívání prostor v 5. NP 15. budovy ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU
mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0173-14-P02;
b) uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci č. D/0032/2013/STR, dle přílohy č. 0173-14P03 uzavřené mezi Zlínským krajem a:
- Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., IČ 70947422,
- Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČ 00089982,
- Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, p. o., IČ 00094889;
- 14|15 Baťův institut, p. o., IČ 72563346;
c) uzavření Podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací 14|15
Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, dle přílohy č. 017314-P04;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0043/2014, dle přílohy č. 0173-14-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 2 ke Zřizovací listině 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, IČ 72563346, dle přílohy č. 0173-14-P06.

35

Kultura - Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2014 - smlouva o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0187/R05/14

schvaluje
a) uzavření Smlouvy o spolupráci při organizaci Národního zahájení festivalu muzejních
nocí 2014 mezi Zlínským krajem, 14|15 Baťův institut, statutárním městem Zlín, a Asociací
muzeí a galerií ve znění přílohy č. 0174-14-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0042/2014 dle přílohy č. 0174-14-P03.
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Mikroprojekt "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje" - podlicenční smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0188/R05/14

schvaluje
1. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a městem Gbely, IČ 00309524, dle
přílohy č. 0177-14-P02;
2. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Masarykovým muzeem v
Hodoníně, IČ 00090352, dle přílohy č. 0177-14-P03.
3. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a obcí Petrov, se sídlem
Petrov 113, 696 65 Petrov, IČ 00285218, na pozemku p. č. 638/2 zapsaném na LV č. 1 pro
k. ú. Petrov u Hodonína dle přílohy č. 0177-14-P04;
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ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.02.2014 č. 0139/R04/14 - část schvaluje, písm. a)
bod 6, kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi
Zlínským krajem a obcí Petrov, se sídlem Petrov 113, 696 65 Petrov, IČ 00285218, na
pozemku p. č. 638/2 zapsaném na LV č. 1 pro k. ú. Petrov u Hodonína dle přílohy č. 012814-P07.

37

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0189/R05/14

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. 1.DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 7.000 Kč na 3. Grand prix 2014 v
minigolfu a extraliga družstev ČR;
2. 8. Přední hlídka Royal Rangers v ČR, IČ 65766946, ve výši 10.000 Kč na 17. Ringoturnaj
Royal Rangers v ČR;
3. Aerobik klub Zdena Zlín, IČ 26680769, ve výši 8.000 Kč na Aerobní závody FISAF pro
Moravu "Aerobic Master Class a Česko se hýbe ve školách";
4. AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN, IČ 26548721, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní
mistrovství České republiky v aerobiku "8th Czech Aerobic Open";
5. Altissimo, s. r. o., IČ 26928388, ve výši 15.000 Kč na Český pohár mládeže v lezení na
obtížnost;
6. AMENITY - EXTREM SPORT o. s., IČ 01250248, ve výši 8.000 Kč na III. ročník dětského
cyklistického závodu "CYKLOBRÁNA DO PRÁZDNIN";
7. ASIA-GYM-SPORT, IČ 26663660, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství České republiky 2014
ve sportovním kickboxingu "OPEN INTERNATIONAL";
8. AUTO KLUB Březolupy v AČR, IČ 62831950, ve výši 10.000 Kč na I. liga družstev ČR na
ploché dráze;
9. Běžecký klub Holešov, IČ 47934921, ve výši 17.000 Kč na 21. ročník mezinárodního
silničního běhu "Rohálovská desítka";
10. BIKE TRIATLON MORKOVICE, IČ 22825401, ve výši 7.000 Kč na 3. ročník závodu
horských kol "Morkovské bajk";
11. BIKROS MÍKOVICE, IČ 68687753, ve výši 10.000 Kč na 2. a 3. závod
Českomoravského poháru v bikrosu;
12. Bruslařský klub Uherský Brod o. s., IČ 22736794, ve výši 12.000 Kč na Závody v
krasobruslení "IV. ročník Velká cena Města Uherský Brod a V. ročník Brodského mládí";
13. CYKLO MXM Hulín, občanské sdružení, IČ 47934492, ve výši 8.000 Kč na Silniční
cyklistický závod jednotlivců "Velikonoční časovka jednotlivců";
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14. Česká triatlonová asociace, IČ 44851782, ve výši 15.000 Kč na Závod v aquatlonu
"MORAVIAMAN";
15. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 10.000 Kč na 10. ročník
mezinárodního halového fotbalového turnaje žáků a přípravek "GAZDA CUP";
16. ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ, IČ 02279886, ve výši 8.000 Kč na 2.
ročník "Celorepublikový závod krajských družstev ve sportovní gymnastice dívek";
17. Český svaz včelařů ZO Zlín - Malenovice, IČ 70807728, ve výši 7.000 Kč na Oblastní
kolo soutěže Zlínského kraje "Zlatá včela 2014";
18. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, ve výši 7.000 Kč na 4. ročník
sportovní akce "Všeminění";
19. Dětský domov Uherské Hradiště, IČ 60371773, ve výši 7.000 Kč na Plavecké závody
dětí z dětských domovů celé Moravy "O putovní pohár";
20. Dětský domov Zašová, IČ 60990597, ve výši 10.000 Kč na 8. ročník mezinárodního
turnaje dětských domovů v házené;
21. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 7.000 Kč na Mezinárodní turnaj
mladších žákyň a žáků v kopané;
22. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442, ve výši
7.000 Kč na Soutěž v aerobiku skupinových choreografií "O pohár starosty obce Tlumačov";
23. Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, IČ 75080621, ve výši
8.000 Kč na Postupová soutěž v aerobiku skupin "OSTROŽSKÁ PASTELKA";
24. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace, IČ
75089602, ve výši 8.000 Kč na Základní kolo soutěže v aerobiku "Aerobic tour 2014";
25. EPS aktivity o. s., IČ 22866710, ve výši 8.000 Kč na 4. ročník běžeckých závodů pro děti
i dospělé "Běh o pohár města Kunovice a EPS";
26. EWH REJNOCI Zlín o. s., IČ 22820558, ve výši 7.000 Kč na Úvodní kolo České EWH
ligy 2014 (Praha);
27. FC FASTAV Zlín, a. s., IČ 25568752, ve výši 30.000 Kč na Kvalifikace o postup na
mistrovství Evropy ve fotbale kategorie U17;
28. FC Fryšták, IČ 65792157, ve výši 7.000 Kč na Turnaj v malé kopané žáků (ročník 1999
a mladší) "O pohár předsedy FC Fryšták";
29. FC Malenovice, IČ 26642727, ve výši 7.000 Kč na Turnaj v kopané přípravky a žáků;
30. Fighters centrum Spartakus Vsetín, IČ 22845062, ve výši 7.000 Kč na Liga K1 a
thaiboxu "EKOBENA LIGA 2014";
31. FK Lůžkovice - Želechovice, IČ 42340667, ve výši 8.000 Kč na Turnaj žen v malé
kopané;
32. Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, IČ 69211728, ve výši 7.000 Kč na
Regionální turnaj mládeže v halové kopané;
33. Golf club Uherské Hradiště, IČ 27025306, ve výši 10.000 Kč na Golfový turnaj
"Moravská dětská túra mládeže 2014";
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34. GYMNASTICKÝ KLUB HULÍN, o. s., IČ 47934638, ve výši 7.000 Kč na 9. ročník
Finálový závod Moravského poháru ve sportovní gymnastice dívek "Hulín Cup";
35. IHC DEVILS ZLÍN, IČ 65823265, ve výši 10.000 Kč na Turnaj v in-line hokeji v kategorii
starších žáků (ročník 1998 a mladší);
36. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, ve výši 15.000 Kč na 8. ročník "Soutěž
odborných dovedností";
37. Intercup Zlín, IČ 27031616, ve výši 7.000 Kč na Pátý závod 23. ročníku Zlínského
šampionátu Intercup Zlín v RC Rally "5. Sheron Rally";
38. INTEX, spol. s r. o., IČ 46994874, ve výši 12.000 Kč na 8. ročník "IN-LINE NAPAJEDLA
2014" a den dětí;
39. Klub biatlonu, IČ 65792114, ve výši 7.000 Kč na Český pohár v letním biatlonu žactva
(Staré Město pod Landštejnem);
40. KLUB BIATLONU BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, IČ 63414708, ve výši 12.000 Kč na II.
kolo Českého poháru v letním biatlonu žáků, dorostenců a seniorů;
41. Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o. s., IČ 18189776, ve výši 8.000 Kč na Závod v
orientačním běhu oblastního žebříčku "Jarní pohár - oblastní mistrovství na krátké trati";
42. Klub vodního póla Přerov, IČ 66743613, ve výši 7.000 Kč na 3. ročník mezinárodního
turnaje reprezentací ve vodním pólu "O pohár starostky města Chropyně";
43. Moto sport klub v AČR, IČ 01171844, ve výši 25.000 Kč na XII. Slovácký okruh;
44. MTB-TRIAL CLUB, IČ 22907149, ve výši 7.000 Kč na Trialová hobby soutěž ve
zručnosti-dovednosti při ovládání motocyklu (MTB) "Valašská podkova";
45. Nadační fond Romana Šebrleho, IČ 28417453, ve výši 10.000 Kč na Krajské kolo
Zlínského kraje "Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů";
46. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 25.000 Kč na 13. ročník mezinárodního
nohejbalového turnaje trojic "AUSTIN CUP Vsetín 2014";
47. OB Vizovice, občanské sdružení, IČ 26579596, ve výši 7.000 Kč na Oblastní žebříček
Valašské oblasti v orientačním běhu;
48. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 7.000 Kč na
Oblastní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků;
49. Orel jednota Zlín, IČ 64467317, ve výši 8.000 Kč na Krajský turnaj v malé kopané mužů
"O BAŤŮV ŠKRPÁL";
50. O-sport, IČ 26576503, ve výši 12.000 Kč na Mezinárodní závody v rádiovém
orientačním běhu "O-SPORT CUP";
51. Plavecká škola Uherské Hradiště, IČ 48489573, ve výši 10.000 Kč na Plavecká soutěž
"Přebor regionu v plavání žáků 1. stupně základních škol";
52. Plavecká škola Zlín, IČ 49156845, ve výši 7.000 Kč na 44. ročník plaveckých závodů
žáků 3. tříd Zlínského kraje "Stříbrný věnec";
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53. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, ve výši 8.000 Kč na Jarní oblastní přebor v plavání
žactva 2014;
54. Racketlon klub Vsetín, o. s., IČ 26558238, ve výši 7.000 Kč na 4. Valašský raketový
čtyřboj;
55. RUGBY CLUB Zlín, o. s., IČ 61715883, ve výši 10.000 Kč na Oblastní přebor Moravy
žáků v ragby "Zlatá a Stříbrná Valaška";
56. Sbor dobrovolných hasičů Loučka, IČ 68729570, ve výši 7.000 Kč na 12. ročník soutěže
mladých hasičů v požárním útoku a ve štafetě dvojic "Hasičský víkend";
57. Sbor dobrovolných hasičů Vsetín-město, IČ 63701405, ve výši 7.000 Kč na Soutěž v
požárním útoku "III. Velikonoční pohár SDH Vsetín - město";
58. Sdružení Děti Fitness aneb sportem proti drogám, IČ 27010813, ve výši 7.000 Kč na
Finále skupinových choreografií v dětském aerobiku "Aerobic Tour";
59. Sdružení technických sportů a činností Březolupy, IČ 48491551, ve výši 7.000 Kč na 44.
ročník střelecké soutěže ze vzduchových zbraní "Zlatá diabolka";
60. SKI KLUB MEZ VSETÍN, IČ 14612062, ve výši 10.000 Kč na Územní kvalifikační závody
žactva v alpských disciplínách;
61. SKI SOLÁŇ, IČ 22836101, ve výši 10.000 Kč na Oblastní klasifikační závod v kategorii
žactva 13 - 16 let v obřím slalomu (alpské disciplíny);
62. SKI sport Luhačovice, IČ 22707964, ve výši 10.000 Kč na Lyžařské závody
skicrossu pro širokou veřejnost;

ve

63. Slovácký Aeroklub Kunovice, IČ 00557587, ve výši 7.000 Kč na Letecká navigační rallye
"Divokým Slováckem 2014";
64. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 12.000 Kč na Turnaj Extraligy žáků v softballu;
65. Sokolská župa Komenského Zlín, IČ 16361083, ve výši 8.000 Kč na Župní přebor
sokolské všestrannosti župy Komenského;
66. SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, IČ 26524562, ve výši 14.000
Kč na Bambiriáda 2014;
67. Společnost Parkinson, o. s., IČ 60458887, ve výši 8.000 Kč na 2. Zlínský šachový turnaj;
68. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.Okresní
Organizace SPMP ČR Uherské Hradiště, IČ 61704504, ve výši 7.000 Kč na Turnaj v
bowlingu;
69. Sport Hluk, příspěvková organizace, IČ 72033801, ve výši 10.000 Kč na 29. ročník
celostátního bodovacího turnaje mládeže ve stolním tenisu "Turnaj přátelství";
70. Sportovní klub EDIE team Vsetín, IČ 26647036, ve výši 20.000 Kč na 15. ročník
"Valašský pohár MTB-XCO";
71. Sportovní klub mládeže Výsluní, IČ 65325559, ve výši 8.000 Kč na Celoregionální
přehlídka pohybových skladeb regionu Uherské Hradiště "Mládí v tanci a pohybu";
72. Sportovní klub orientačního běhu Zlín, IČ 49157566, ve výši 20.000 Kč na Mistrovství
České republiky v horském orientačním běhu (rogaining);
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73. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 7.000 Kč na Finále poháru AŠSK
ČR ve šplhu středních škol chlapců a dívek;
74. Sportovní klub Vesani.cz, o. s., IČ 22878530, ve výši 15.000 Kč na 5. ročník závodu
horských kol "Raab Rohálovská padesátka 2014";
75. Sportovní kluby policie Zlín o. s., IČ 46307311, ve výši 7.000 Kč na Mistrovství UNITOP
ČR v malé kopané 2014;
76. Squash v pohodě, IČ 26611562, ve výši 7.000 Kč na 2. ročník "Squashový přebor
vsetínských základních škol pro žáky 5. - 9. ročníků";
77. Středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 75088606, ve výši 7.000 Kč na 5.
ročník mažoretkové nepostupové soutěže s mezinárodní účastí "Všetulská hůlka 2014";
78. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši
7.000 Kč na Sportovní den žáků středních škol z Uherského Brodu;
79. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, ve výši 7.000 Kč na
3. ročník cyklistické soutěže "Stavařská tisícovka";
80. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, ve výši
7.000 Kč na Česko - Slovenský sportovní den;
81. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, ve
výši 7.000 Kč na X. festival nejzajímavějších ošetřovatelských kazuistik;
82. Šachový klub Staré Město, IČ 26552001, ve výši 7.000 Kč na 6. ročník šachového
turnaje "Memoriál Vratislava Hory";
83. Taneční klub Gradace Kroměříž, IČ 47935197, ve výši 15.000 Kč na Mistrovství České
republiky družstev 2014 ve sportovním tanci;
84. Taneční soubor STARS Bystřice pod Hostýnem, IČ 22683062, ve výši 8.000 Kč na
Celostátní nepostupová soutěž mažoretkového sportu "Podhostýnský pohár";
85. Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČ 22848410, ve výši 10.000 Kč na
Mezinárodní Velikonoční pohár Zlínského kraje ve vzpírání mládeže 2014;
86. Tělocvičná jednota Sokol Postoupky, IČ 18189610, ve výši 7.000 Kč na Krajský přebor
družstev mladších žáků v šachu;
87. Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, IČ 62334964, ve výši 7.000 Kč na Moravská liga 2014
ve sportovní gymnastice (I. kolo);
88. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 8.000 Kč na Mistrovství ČR
v krasojízdě juniorů 2014 (předkolo);
89. Tělovýchovná jednota ALCEDO Vsetín, IČ 69211744, ve výši 8.000 Kč na III. ročník
pohárové plavecké soutěže žactva 9-14 let "Vsetínský krpec v plaveckém víceboji";
90. Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, IČ 44740832, ve výši 7.000 Kč na Pohárový
závod v estetické skupinové gymnastice "ESG Cup II. Zubří";
91. Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení, IČ 18188389, ve výši 9.000 Kč na
Otevřené mistrovství Moravy juniorů a mužů ve vzpírání;
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92. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 7.000 Kč na XXXVII.
ročník NOVOVESKÝ PŘESPOLÁK;
93. Tělovýchovná jednota Spartak Uherský Brod, IČ 16361474, ve výši 8.000 Kč na 49.
ročník plaveckých závodů s mezinárodní účastí pro děti 8-15 let "O Pohár Javořiny";
94. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 7.000 Kč na 4. ročník "Turnaj
fotbalových nadějí";
95. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., IČ 00535109, v celkové výši 21.000 Kč
na akce:
a) Krajský přebor Zlínského kraje v běhu na lyžích ve výši 7.000 Kč,
b) Šachový turnaj pro mládež a dospělé ve výši 7.000 Kč,
c) 24. ročník gymnastického závodu "Memoriál Miloše Bortela" ve výši 7.000 Kč;
96. Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov, IČ 65822749, ve výši 12.000 Kč na Voltižní
závody Českého voltižního poháru;
97. Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín, IČ 00536024, ve výši 8.000 Kč na 39. ročník
šachového festivalu "Přebor města Vsetína";
98. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 15.000 Kč na 8. ročník "Mezinárodní turnaj
žen (dívek) WTA v tenise";
99. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 7.000 Kč na Krajský přebor
Jihomoravského tenisového svazu v kategorii dospělých;
100. TJ Dolní Lhota, IČ 48472786, ve výši 7.000 Kč na II. ročník "Regionální halový turnaj
dorostu v kopané";
101. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 34.000 Kč na akce:
a) Mistrovství České republiky 2014 ve střelbě z polní kuše v hale ve výši 7.000 Kč,
b) 7. ročník "Mezinárodní přehlídka pohybových skladeb Otrokovice 2014" ve výši 7.000 Kč,
c) XVI. ročník "Mezinárodní atletický mítink dospělých a mládeže - Otrokovice 2014" ve výši
20.000 Kč;
102. TJ Kašava, IČ 46277561, ve výši 7.000 Kč na 7. ročník "Halový turnaj v kopané
starších žáků";
103. TJ Olympia Zlín, IČ 46308393, ve výši 12.000 Kč na Mezinárodní mistrovství ČR
juniorů v silovém trojboji;
104. TJ Prusinovice, o. s., IČ 47933721, ve výši 8.000 Kč na Fotbalové turnaje mládeže
"Fotbalový víkend v Prusinovicích";
105. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 16.000 Kč na akce:
a) 1. Český a žákovský pohár 2014 ve skocích na trampolíně ve výši 7.000 Kč,
b) Regionální závod ve skoku na lyžích žáků a žákyň "Beskydský pohár 2014" ve výši 9.000
Kč;
106. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 24.000 Kč na akce:
a) 2. ročník soutěže v mrtvém tahu ve výši 7.000 Kč,
b) Mistrovský žebříčkový turnaj ČR juniorů ve squashi ve výši 7.000 Kč,
c) Mistrovství Evropy v šermu kordem kadetek (Jeruzalém-Izrael) ve výši 10.000 Kč;
107. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 12.000 Kč na Závody v orientačním běhu
"Mistrovství Moravy 2014, Český pohár štafet, Slovenský pohár jednotlivců a štafet";
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108. TJ Sokol Bratřejov, IČ 44117345, ve výši 14.000 Kč na 2. ročník "Mezinárodní
fotbalový turnaj žáků";
109. TJ Sokol Horní Bečva, IČ 44740565, ve výši 7.000 Kč na Velikonoční turnaj mládeže
ve stolním tenise;
110. TJ Sokol Ratiboř, IČ 69603880, ve výši 7.000 Kč na Fotbalový turnaj mládeže (ročník
2005 a mladší);
111. TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259, ve výši 8.000 Kč na IX. ročník
"Velikonoční turnaj v badmintonu";
112. TJ SPORT CLUB MEZ BRUMOV, IČ 18757561, v celkové výši 17.000 Kč na akce:
a) 3. ročník mezinárodních veřejných závodů v triatlonu "Valašský triatlon" ve výši 7.000 Kč,
b) 11. ročník mezinárodního závodu horských kol "Hradní okruh" ve výši 10.000 Kč;
113. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní závody v dálkovém
ploutvovém plavání "Otrokovice OPEN";
114. Valašská nadace, IČ 25842871, ve výši 8.000 Kč na 18. ročník šachového turnaje pro
děti a mládež "Hradní věž";
115. Valašský sportovní klub Vsetín, IČ 26588331, ve výši 7.000 Kč na 10. ročník
cyklistického nezávodního maratonu po Valašsku "MAKADAM Tour aneb PO STOPĚ
VSETÍNSKÉJ OVCE";
116. Valašský šachový klub mládeže, občanské sdružení, IČ 26570726, ve výši 7.000 Kč na
4. turnaj Grand Prix v rapid šachu mládeže Zlínského kraje;
117. Valaští bajkeři, IČ 70238961, ve výši 15.000 Kč na 11. ročník mezinárodního
cyklistického závodu "Galaxy Petyša Tour 2014";
118. Volejbalový sportovní klub Zlín, IČ 00567931, ve výši 12.000 Kč na Mezinárodní turnaj
ve volejbale juniorů;
119. Vsetín Jokers, IČ 01209311, ve výši 7.000 Kč na Turnaj ve stolní hokeji jednotlivců;
120. World Association of Karate Jutsu, IČ 26596679, ve výši 7.000 Kč na Regionální turnaj
Karate Jutsu dětí a mládeže;
121. Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, IČ 48773824, ve výši 7.000 Kč na
Lehkoatletické závody "Memoriál Cyrila Macha" a turnaj ve florbalu;
122. Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace, IČ
71007997, ve výši 7.000 Kč na Běh olympijského dne ve Zlíně;
123. Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvková
organizace, IČ 00851779, ve výši 10.000 Kč na 38. ročník halových závodů ve skoku
vysokém pro mládež a dospělé "Tradiční Valašská laťka";
124. Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín, IČ 70233292, ve výši 7.000 Kč na
Závody v běhu na lyžích nebo bez lyží "Karlovský pohár mládeže";
125. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve výši 7.000 Kč na 2. ročník turnaje ve
florbalu základních škol praktických Zlínského kraje "FLORBALEM PROTI NUDĚ";
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126. Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
75022567, ve výši 7.000 Kč na Softbalový turnaj žáků a žákyň základních škol
Uherskohradišťska;
127. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, IČ 26681871, ve výši 10.000 Kč na
Veřejná krajská přehlídka pohybových skladeb;
128. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, v celkové výši 50.000 Kč na
akce:
a) Golfový den se Zlatým patrem ve výši 20.000 Kč,
b) Mistrovství ČR mladšího dorostu a 8. tříd v ledním hokeji ve výši 30.000 Kč;
129. Zlínské krajské sdružení ČSS, IČ 70925381, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství České
republiky 2014 ve vzduchovkových disciplínách (Plzeň);
130. Zlínský krajský atletický svaz, IČ 70927961, ve výši 10.000 Kč na Krajské přebory
žactva v atletice v hale a na dráze;
131. Zlínský krajský svaz vzpírání, IČ 26537583, ve výši 10.000 Kč na 14. otevřené
mistrovství Zlínského kraje ve vzpírání pro kategorie juniorů do 23 let, mužů a veteránů;

B) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
sportovců zařazených do reprezentace ČR v členění:
1. 1.DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 20.000 Kč na Karolína Jandová
(minigolf - sportovní příprava 2014);
2. AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN, IČ 26548721, ve výši 20.000 Kč na Monika Geržová
(gymnastický aerobik - sportovní příprava 2014);
3. ASIA-GYM-SPORT, IČ 26663660, ve výši 20.000 Kč na Veronika Kohutová (sportovní
kickboxing - sportovní příprava 2014);
4. Lyžařský klub SKI Zlín Charvátová o. s., IČ 61715875, ve výši 20.000 Kč na Klára Křížová
(alpské lyžování - sportovní příprava 2014);
5. MALOCH racing team, IČ 26535955, ve výši 25.000 Kč na Petr Malý (cyklistika sportovní příprava 2014);
6. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 20.000 Kč na Eliška Mlýnková (softball - sportovní
příprava 2014);
7. Sportovní klub orientačního běhu Zlín, IČ 49157566, ve výši 30.000 Kč na Jiří Hradil
(orientační závody horských kol - sportovní příprava 2014);
8. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 25.000 Kč na Michal Salaj (vzpírání
- sportovní příprava 2014);
9. Sportovní klub policie Vsetín, IČ 60990104, ve výši 25.000 Kč na Klára Kleiblová (tradiční
karate - sportovní příprava 2014);
10. Sportovní střelecký klub, IČ 47997630, ve výši 20.000 Kč na Martin Chovančík
(sportovní střelba - sportovní příprava 2014);
11. Taneční klub Gradace Kroměříž, IČ 47935197, ve výši 25.000 Kč na Jiří Vala (sportovní
tanec - sportovní příprava 2014);
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12. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 20.000 Kč na Kateřina
Pjajčíková (rychlostní kanoistika - sportovní příprava 2014);
13. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., IČ 00535109, ve výši 20.000 Kč na
Markéta Jandíková (kuželky - sportovní příprava 2014);
14. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 20.000 Kč na Martin Omelka (veslování sportovní příprava 2014);
15. TJ Olympia Zlín, IČ 46308393, ve výši 20.000 Kč na Tomáš Pavliš (silový trojboj sportovní příprava 2014);
16. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 20.000 Kč na Kateřina Solanská
(skoky na trampolíně - sportovní příprava 2014);
17. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 20.000 Kč na Ondřej
Uherka (squash - sportovní příprava 2014);
18. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, v celkové výši 60.000 Kč na projekty:
a) Jiří Čech (lyžování - skicross - sportovní příprava 2014) ve výši 30.000 Kč,
b) Michal Hubáček (orientační běh - sportovní příprava 2014) ve výši 30.000 Kč;
19. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 20.000 Kč na Beáta Polišenská (ploutvové
plavání - sportovní příprava 2014);
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a
sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s., Zlín", IČ 00350834, ve výši
7.000 Kč na Krajský přebor mladšího žactva v atletice;
2. Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, ve výši 7.000 Kč na 12.
ročník turistické akce "Přátelství bez hranic";
3. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, ve výši 7.000 Kč na Krajské kolo
přeboru škol v orientačním běhu.

38

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0190/R05/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0046/2014, dle přílohy č. 0212-14-P01.

39

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0191/R05/14

schvaluje
a) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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1. č. 1009/3/150/384/01/14 s názvem "Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
- oprava fasády Tř. Maršála Malinovského 368", dle přílohy č. 0213-14-P01;
2. č. 1020/3/150/386/02/14 s názvem "Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
- oprava střešního pláště", dle přílohy č. 0213-14-P04;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 933/3/150/350/04/13 - 01/02/14 s názvem "SPŠ a OA
Uherský Brod - Technologie budoucnosti do výuky", dle přílohy č. 0213-14-P02;
c) plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0213-14P03;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. příspěvkovou organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ
60371749, pro akci "Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště - oprava fasády
Tř. Maršála Malinovského 368";
2. příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ
70238898, pro akci "Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská - oprava střešního
pláště".

40

Školství - dodatek investičního záměru Centra vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0192/R05/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
993/3/150/374/09/13 - 01/02/14 na akci "SPŠ Otrokovice - Centra vzdělávání", dle přílohy č.
0211-14-P01;
2. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014 příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0211-14-P02.

41

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0193/R05/14

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž,
IČ 47935928, a to:
- sestavy PC Barbone, inventární číslo DHM 41, pořizovací cena 109.700 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 2003,
- Note Vox Scan, inventární číslo DHM 46, pořizovací cena 140.000 Kč, zůstatková cena 0
Kč, rok pořízení 2004.
Majetek bude vyřazený formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, a to počítače AXIS SW tor Point
100 - server, inventární číslo 20133, pořizovací cena 215.318 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
pořízení 2000, formou fyzické likvidace.
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42

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R05/14

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi příspěvkovou organizací Střední odborná škola
Luhačovice, IČ 61715999, a příspěvkovou organizací města Luhačovice Sportovní centrum
Radostova Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70974942, a to na dobu neurčitou, dle
přílohy č. 0214-14-P01.

43

Školství - změna člena jmenované konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitelky/ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R05/14

odvolává
Mgr. Alici Stašovou z členství v konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ
00226319;
jmenuje
Mgr. Jiřinu Šenovskou za členku konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ
00226319.

44

Školství - vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0196/R05/14

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČ 46254277,
pana Františka Říhy, s účinností od 01.08.2014, dle přílohy č. 0215-14-P01;
schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Uherský
Ostroh, IČ 46254277, dle přílohy č. 0215-14-P02.

45

Dodatek ke smlouvě č. D/0373/2012/KŘ-IT o dočasném užívání licencí k systému GIST
Controlling a poskytnutí služeb při realizaci nástroje pro rozhodování - školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R05/14

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0044/2014, dle přílohy č. 0208-14-P02;
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2. dodatek ke smlouvě č. D/0373/2012/KŘ-IT o dočasném užívání licencí k systému GIST
Controlling a poskytnutí služeb při realizaci nástroje pro rozhodování - školství, dle přílohy č.
0208-14-P03.

46

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok
2012-2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R05/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2012-2013, ve znění přílohy č. 0217-14-P02.

47

13. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R05/14

bere na vědomí
seznam pedagogických pracovníků Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za
pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, dle
přílohy č. 0207-14-P04.

48

Ocenění školních metodiků prevence 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R05/14

bere na vědomí
seznam oceněných metodiků primární prevence rizikového chování za realizaci
preventivních aktivit za školní rok 2012/2013 navržených, dle přílohy č. 0210-14-P01.

49

Sociální služby - plán tvorby a použití inv. fondu a odpisový plán na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R05/14

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory
Napajedla, IČ 70850976, na rok 2014, dle přílohy č. 0223-14-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na
rok 2014, dle přílohy č. 0223-14-P02.
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50

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0202/R05/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0045/2014, dle přílohy č. 0224-14-P01;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu poskytnutí dotace z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu na rok 2014 ve výši 384.692 Kč příspěvkové organizaci Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0224-14-P02.

51

Sociální služby - nájem nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R05/14

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, jako pronajímatelem a MUDr. Ivo Chromkem, bytem Dolní
Bečva 577, IČ 47863501, jako nájemcem dle přílohy č. 0222-14-P01.

52

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R05/14

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedenou v příloze č. 0220-14-P01.

53

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R05/14

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 9119004, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad - Salašská, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, z 51 na 34 lůžek, a to s účinností od 01.04.2014.
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54

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R05/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně
postižené", dle přílohy č. 0226-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se sídlem Kudlov
500, 760 01 Zlín, IČ 25568027, pro část 3 (MODUL III) veřejné zakázky Realizace
vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené;
2. uzavření smlouvy s uchazečem PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se sídlem Kudlov 500,
760 01 Zlín, IČ 25568027, dle přílohy č. 0226-14-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se sídlem Kudlov
500, 760 01 Zlín, IČ 25568027, pro část 5 (Manažerský vzdělávací program) veřejné
zakázky Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro
zdravotně postižené;
4. uzavření smlouvy s uchazečem PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se sídlem Kudlov 500,
760 01 Zlín, IČ 25568027, dle přílohy č. 0226-14-P03;
5. zrušení části 1 (MODUL I) a části 4 (MODUL IV) veřejné zakázky Realizace vzdělávacích
kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené z důvodu, že po
posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka v těchto částech, v souladu s
rozhodnutími, dle přílohy č. 0226-14-P04 a č. 0226-14-P06;
6. zrušení části 2 (MODUL II) veřejné zakázky Realizace vzdělávacích kurzů pro
zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené z důvodu, že byli z účasti v
zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé, v souladu s rozhodnutím, dle přílohy č.
0226-14-P05;
7. zrušení části 6 (Stáže a pracovní návštěvy) veřejné zakázky Realizace vzdělávacích
kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené z důvodu
neobdržení žádné nabídky, v souladu s rozhodnutím dle přílohy č. 0226-14-P07.
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Veřejná zakázka "Vypracování analýz v zařízeních sociálních služeb pro zdravotně
postižené"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R05/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Vypracování analýz v zařízeních sociálních služeb pro zdravotně postižené", dle přílohy č.
0227-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče AUGUR Consulting, s. r. o., Rovniny 102, 748 01
Hlučín, IČ 25358014, pro část 1 veřejné zakázky Vypracování analýz v zařízeních sociálních
služeb pro zdravotně postižené;
2. uzavření smlouvy s uchazečem AUGUR Consulting, s. r. o., Rovniny 102, 748 01 Hlučín,
IČ 25358014, dle přílohy č. 0227-14-P02;
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3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče G G ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46994432, pro část 2 veřejné zakázky Vypracování analýz v
zařízeních sociálních služeb pro zdravotně postižené;
4. uzavření smlouvy s uchazečem G G ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 0227-14-P03.
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Projekt "Edukací ke kvalitě" - veřejná zakázka Zajištění vzdělávacích kurzů II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R05/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění vzdělávacích kurzů II." formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0221-14-P01 až č. 0221-14-P16;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, JUDr. Pavla Hynčicová, Ing.
Alena Grebíková, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena
Pšenčíková DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: JUDr. Pavla Hynčicová, Mgr. Radim Nuc,
Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena Pšenčíková DiS.,
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena
Pšenčíková DiS., Mgr. Simona Čubáková, Bc. Irena Hradilová, a náhradníky - Mgr. Michal
Uherek, Ing. Jitka Hlavačková Ph.D. MBA, Mgr. Marta Karpielová, Mgr. Helena Miklová, Ing.
Ivana Entová.
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Zpráva o stavu romské menšiny ve Zlínském kraji za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R05/14

bere na vědomí
zprávu o stavu romské menšiny ve Zlínském kraji za rok 2013, dle přílohy č. 0228-14-P02.
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Projekt "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy
ZK a samospráv obcí ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R05/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
42/69 na zabezpečení realizace projektu "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK" vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem vnitra ČR, ve znění přílohy č. 0181-14-P01.
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Vyřazení neupotřebitelného majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R05/14

předává
s účinností od 01.04.2014 movitý majetek k hospodaření Střední odborné škole Josefa
Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0182-14-P02;
schvaluje
1. vyřazení nepotřebného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou nabídnutí
techniky v rámci hospodářství kraje dle přílohy č. 0182-14-P03;
2. vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické likvidace dle příloh č. 0182-14-P04 až č. 0182-14-P09;
3. vyřazení movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou fyzické likvidace dle
přílohy č. 0182-14-P10.
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Doprava - smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti Rožnov pod Radhoštěm

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R05/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti mezi Zlínským krajem a městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle
přílohy č. 0233-14-P02;
2) rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2014, dle přílohy č. 0233-14-P03.
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Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R05/14

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Petra Kedru vedoucím Odboru
Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od 01.04.2014.

62

Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R05/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí rezignaci MVDr. Stanislava Mišáka na funkci člena výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava;
2. zvolit PaedDr. Petra Navrátila členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava.
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63

Doplněný návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
19.03.2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R05/14

schvaluje
doplněný návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 19.03.2014
uvedený v příloze č. 0184-14-P02.

Zlín 10. března 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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