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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 6. zasedání dne 24.03.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R06/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0282-14-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R06/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) parforsním honem pořádaným Zemským hřebčincem Tlumačov, státní podnik, IČ
13695673, v roce 2014;
2) Studentským Velehradem 2014 pořádaným Vysokoškolským katolickým hnutím České
republiky, o. s., IČ 26610311, v roce 2014;
3) XII. Slováckým okruhem - mezinárodním závodem silničních motocyklů pořádaným Moto
sport klubem v AČR, IČ 01171844, v roce 2014;
4) Mistrovstvím ČR v národní házené (kategorie starší žačky) v soutěžním ročníku
2013/2014 Tělovýchovnou jednotou Chropyně, IČ 00545333, v roce 2014;
5) Open air koncertem pořádaným Nadačním fondem Kapka naděje, IČ 26200490, v roce
2014;
6) Jízdou králů Kunovice 2014 pořádanou městem Kunovice, IČ 00567892, v roce 2014;
7) účastí zástupců Tělovýchovné jednoty voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na mezinárodních
závodech CVI, Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži a na světových jezdeckých hrách (WEG)
v roce 2014;
8) Zlínským Škrpálkem 2014 pořádaným Sdružením ředitelů mateřských škol Zlínského
kraje, IČ 26664623, v roce 2014;
9) 5. ročníkem projektu Noc kostelů pořádaným Arcibiskupstvím Olomouckým, IČ
00445151, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Zemskému hřebčinci Tlumačov, státní podnik, IČ 13695673, na
pořádání parforsního honu v roce 2014;
2) ve výši 30.000 Kč Vysokoškolskému katolickému hnutí České republiky, o. s. IČ
26610311, na pořádání Studentského Velehradu 2014;
3) ve výši 20.000 Kč Magic Art Production s. r. o., IČ 02680891, na pořádání Mistrovství
České republiky v moderní magii 2014 v Uherském Hradišti;
4) ve výši 30.000 Kč Tělovýchovné jednotě voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na účast jejich
zástupců na mezinárodních závodech CVI, Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži a na
světových jezdeckých hrách (WEG) v roce 2014;
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5) ve výši 20.000 Kč Sdružení ředitelů mateřských škol Zlínského kraje, IČ 26664623, na
pořádání Zlínského Škrpálku 2014;
6) ve výši 15.000 Kč Rodinnému centrum Kamarád-Nenuda o. s., IČ 22692398, na akci
„Svátek mají mámy i tátové“ v roce 2014;
7) ve výši 20.000 Kč Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené,
Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, IČ 0084359, na pořádání 33. ročníku Celostátních
sportovních her sluchově postižené mládeže;
b) poskytnutí peněžitého daru:
1. ve výši 10.000 Kč městu Vsetín, IČ 00304450, jako 1. cenu v kategorii Nejlepší webové
stránky města v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014;
2. ve výši 6.000 Kč městu Brumov-Bylnice, IČ 00283819, jako 2. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky města v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014;
3. ve výši 3.000 Kč městu Valašské Klobouky, IČ 00284611, jako 3. cenu v kategorii
Nejlepší webové stránky města v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014;
4. ve výši 10.000 Kč obci Roštění, IČ 00287687, jako 1. cenu v kategorii Nejlepší webové
stránky obce v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014;
5. ve výši 6.000 Kč obci Podhradí, IČ 48471798, jako 2. cenu v kategorii Nejlepší webové
stránky obce v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014;
6. ve výši 3.000 Kč obci Hostětín, IČ 00542296, jako 3. cenu v kategorii Nejlepší webové
stránky obce v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014;
7. ve výši 3.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, jako 1. cenu v kategorii Nejlepší
elektronická služba v rámci 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2014;
8. ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Kapka naděje, IČ 26200490, na činnost v roce 2014;
c) znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotací obcím z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014
na budování informačních a varovacích systémů a na nákup a opravy věcných prostředků
požární ochrany dle přílohy č. 0261-14-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci ve výši 50.000 Kč městu
Kunovice, IČ 00567892, na pořádání Jízdy králů Kunovice 2014.

3

Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R06/14

schvaluje
1. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 06/03/14 „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II.
etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část" dle
přílohy č. 0254-14-P02;
2. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "SPZ Holešov - dodatečné projektové
práce" formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č. 0254-14-P03 až č. 0254-14-P05;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, zapsaného v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce
1772, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:

2/24

R06/14

zřízení a provozování kabelového vedení VN, vybudovaného v rámci stavby s názvem „PZ
Holešov, vývod VN27“ na pozemkových parcelách p. č. 147/3, p. č. 147/9, p. č. 147/13, p. č.
147/37, p. č. 457 a p. č. 458 v k. ú. Zahnašovice, včetně vedení tohoto zařízení přes
pozemky a udržování zařízení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 216-114_6/2013 ze
dne 23.09.2013, na dobu existence zařízení, za jednorázovou náhradu ve výši 39.590 Kč +
DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného
břemene, a to za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako
správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
jmenuje
hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. František Mikeštík, Ing. Věra
Fousková, Ing. Zbyšek Lukáš, Ing. Jakub Černoch, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Petr
Ruber, Mgr. Iva Polášková, Ing. Bc. Hana Soukupová, Jiří Němec.
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Sociální služby - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R06/14

schvaluje
1. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Zlínským krajem a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na akci
"Domov pro seniory Jasenka, Vsetín", dle přílohy č. 0255-14-P02;
2. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynárenského zařízení mezi
Zlínským krajem a společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad
Labem, IČ 27295567, na akci "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín, dle přílohy č. 0255-14P03;
3. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
742/3/100/100/11/10 - 03/02/14 s názvem "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí
- I. etapa" dle přílohy č. 0255-14-P04;
4. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
925/3/100/123/03/13 – 01/03/14 s názvem "Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa" dle
přílohy č. 0255-14-P05;
5. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
908/3/100/118/09/12 - 03/03/14 s názvem "SSL Vsetín - Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová - II. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské
Meziříčí" dle přílohy č. 0255-14-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0059/2014, dle přílohy č. 0255-14-P08;
7. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
909/3/100/119/09/12 – 02/03/14 s názvem "SSL Vsetín – Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová – VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční" dle přílohy
č. 0255-14-P09;
zplnomocňuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČ 49562827, k uzavření smluv na odběr tepla a k dalšímu právnímu jednání v
souvislosti s realizací investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem
"Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa" a „SSL Vsetín p. o. Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa - Domov pro osoby se
zdravotním postižením Valašské Meziříčí“, dle přílohy č. 0255-14-P07.
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Sociální služby - Domov pro seniory Luhačovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R06/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov pro seniory Luhačovice dodávka stavby" formou otevřeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0256-14-P01 až č.
0256-14-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David Neulinger, Bc.
Lenka Potrusilová, a náhradníky - Ing. Hana Zarembová, 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, Ing. Petr Vrbka, a náhradníky - 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 „Domov pro seniory
Luhačovice - dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0256-14-P09.
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Sociální služby - Domov pro seniory Seniorpark - I. etapa - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R06/14

bere na vědomí
protokol o vyhodnocení žádostí uchazečů k veřejné zakázce "Domov pro seniory Seniorpark
Valašské Meziříčí – I. etapa - dodávka stavby", dle přílohy č. 0257-14-P02, který
vypracovala komise pro kontrolu splnění kvalifikace;
schvaluje
zadávací dokumentaci, dle příloh č. 0257-14-P03 až č. 0257-14-P09, pro výzvu zájemcům,
kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení k podání nabídky,
dle přílohy č. 0257-14-P02;
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.
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Sociální služby Vsetín p. o. - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I.
etapa - DZP Zašová" - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R06/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sociální služby Vsetín p. o. Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová - dodávka
stavby" formou otevřeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0258-14-P01 až č. 0258-14-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David Neulinger, Bc.
Lenka Potrusilová, a náhradníky Ing. Hana Zarembová, Mgr. Michal Uherek, Ing. Aleš
Houserek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková,
3. hodnotící 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 Vsetín p. o. Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová - dodávka
stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0258-14-P10.
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Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R06/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 961/3/150/361/07/13 na akci
"Střední umělecko-průmyslová škola Uherské Hradiště - energeticky úsporná opatření", dle
přílohy č. 0259-14-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
983/3/150/364/08/13-02/03/14 na akci "SŠ hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor
energie v areálu Pavlákova", dle přílohy č. 0259-14-P02;
3. změnu č. 1 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 20142017, dle přílohy č. 0259-14-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Střední umělecko-průmyslová škola Uherské Hradiště, IČ 60371749, na realizaci
akce "Střední umělecko-průmyslová škola Uherské Hradiště - energeticky úsporná
opatření";

5/24

R06/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2014, dle přílohy č.
0259-14-P03.
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Zdravotnictví - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R06/14

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
722/3/170/126/09/10 - 04/02/14 s názvem "Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o.", dle přílohy č. 0262-14-P02;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
946/3/170/163/04/13 - 02/03/14 s názvem „ZZS ZK – Pořízení sanitních vozidel včetně
technologického vybavení“, dle přílohy č. 0262-14-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0055/2014, dle přílohy č. 0262-14-P04.
4. aktualizaci rozpočtového výhledu 2014-2015, dle přílohy č. 0262-14-P05.
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Projekt "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R06/14

bere na vědomí
1. výzvu č. 23 Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro podání žádostí o poskytnutí podpory v
rámci Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti
bezpečnosti, prevence a řešení rizik dle přílohy č. 0252-14-P01;
2. projektový a finanční rámec projektu "Technologického vybavení Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje" dle přílohy č. 0252-14-P02;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy a zpracováním studie proveditelnosti a projektové žádosti
pro projekt "Technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje";
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje JUDr.
Josefu Valentovi ve spolupráci s Odborem zdravotnictví a Odborem řízení dotačních
programů zpracovat a předložit investiční záměr projektu včetně zajištění financování v
termínu do 09.06.2014.
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Projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R06/14

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru ve znění přílohy č. 0251-14-P03
mezi Zlínským krajem a podnikatelskými subjekty dle přílohy č. 0251-14-P02, která zakládá
partnerskou účast těchto podnikatelských subjektů v projektu č. CZ.1.12/2.2.00/43.02146
„Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa“;
2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 1.650.735,50
Kč, k financování jednotlivých inovačních voucherů podnikatelským subjektům dle přílohy č.
0251-14-P02;
3. seznam náhradníků dle přílohy č. 0251-14-P04, s nimiž budou ve stanoveném pořadí
uzavřeny Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru v případě, kdy nebude Smlouva o
spolupráci k inovačnímu voucheru uzavřena s některým z úspěšných žadatelů uvedených v
příloze č. 0251-14-P02.
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Projekt "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS)" meteoradar - plná moc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R06/14

uděluje
plnou moc společnosti Colsys s. r. o., IČ 14799634, se sídlem Buštěhradská 109, 272 03
Kladno - Dubí, k zastupování Zlínského kraje v řízeních správních a obdobných v rámci
realizace zakázky "Dodávka meteorologického radiolokátoru v rámci projektu IVVS ZK", dle
přílohy č. 0250-14-P01.

13

Veřejná zakázka - Výkon práv a povinností zadavatele při zadávání zakázek Zlínského
kraje - dodávka služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R06/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Výkon práv a povinností
zadavatele při zadávání zakázek Zlínského kraje", dle přílohy č. 0260-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Výkon práv a povinností
zadavatele při zadávání zakázek Zlínského kraje", kterou předložil uchazeč RTS, a. s., se
sídlem Lazaretní 4038/13, PSČ 61500 Brno-Židenice, IČ 25533843;
2. uzavření rámcové příkazní smlouvy na poskytování služeb při přípravě a realizaci
zadávacích řízení na veřejné zakázky s uchazečem RTS, a. s., se sídlem Lazaretní
4038/13, PSČ 61500 Brno-Židenice, IČ 25533843, dle přílohy č. 0260-14-P02.
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14

Příspěvková organizace - mimořádná odměna ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R06/14

stanovuje
mimořádnou odměnu pro Mgr. Ladislava Botka, ředitele Plavecké školy Uherské Hradiště,
IČ 48489573, dle přílohy č. 0253-14-P01.

15

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v oblasti
dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R06/14

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2013, dle přílohy č. 0235-14-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti dopravy,
kultury a zdravotnictví, dle seznamu v příloze č. 0235-14-P04, za rok 2013, dle přílohy č.
0235-14-P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2013, za předpokladu schválení účetních závěrek za
rok 2013, v celkové výši 1.007.285,07 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do
peněžních fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0235-14-P02;
3. navýšení příspěvku na provoz na rok 2014 o 550.000 Kč na konečnou výši 19.050.000 Kč
u příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy
č. 0235-14-P12;
4. navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady na rok 2014 o 45.000
Kč na konečnou výši 295.000 Kč u příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 0235-14-P13;
ukládá
1. ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok 2013,
přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem
v oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví do rezervního fondu ve výši 1.007.285,07 Kč, dle
přílohy č. 0235-14-P02, v termínu do 31.03.2014;
2. Odboru Kancelář ředitele provést kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko za rok 2013, v termínu do 31.12.2014.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R06/14

souhlasí
1. s pronájmem pozemku p. č. 4008/2, o výměře 1704 m 2, ostatní plocha, v k. ú. Kudlovice
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České
republiky, ZO Kudlovice registrační číslo 70029, se sídlem Kudlovice 319, PSČ 687 03, IČ
60370424, na dobu neurčitou od 01. 04. 2014 za nájemné ve výši 6.390 Kč za období od
01.04.2014 do 31.12.2014 a ve výši 8.520 Kč/rok od 01.01.2015, dle přílohy č. 0236-14P02;
2. s pronájmem části pozemku p. č. 7166/10, o výměře 16 m 2, ostatní plocha, v k. ú.
Uherský Brod příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, Kamile Mašurové, bytem Nivnická 418, Uherský Brod, PSČ 688 01 na dobu
neurčitou od 01.04.2014 za nájemné ve výši 1.000 Kč za období od 01.04.2014 do
31.12.2014 a ve výši 1.000 Kč/rok od 01.01.2015, dle přílohy č. 0236-14-P03;
3. s nájmem částí pozemků p. č. 1922, o výměře 152 m 2, p. č. 1924, o výměře 427 m 2, vše
ostatní plocha, v k. ú. Brumov příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, od státní organizace Správa železniční dopravní cesty, se
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 6.540 Kč/rok, dle přílohy č. 0236-14-P04;
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 vedení NN v
pozemku p. č. 2112/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Pačlavice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 334c-306/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 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 zemního vedení NN v
pozemku p. č. 1399, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Slavkov pod Hostýnem, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1190n-305/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN na
pozemku p. č. 2428/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
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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. 6469/11,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 4573-73/2013,
- 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 3.400 Kč + DPH;
5. 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. 4529/2,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3057-195/2013,
- 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 16.800 Kč + DPH;
6. zřízení práva pro oprávněného SychrovNET s. r. o., se sídlem Bratří Hlaviců 89, PSČ 755
01 Vsetín, IČ 26827921, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. 6474/1, ostatní
plocha/jiná plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze č. 023614-P05, 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 1.400 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 558/2, p. č. 558/67, p. č.
567/1, p .č. 567/6, p. č. 567/10, p. č. 567/11, p. č. 567/12, p. č. 567/13, vše ostatní plocha, v
k. ú. Bělov, v rozsahu stanoveném zpracovanými geometrickými plány č. 649-121/2012 a č.
648-121/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.374 Kč + DPH.

17

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R06/14

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1992/36, ostatní plocha,
- p. č. 1992/61, ostatní plocha,
- p. č. 1992/65, ostatní plocha,
- p. č. 1992/66, ostatní plocha,
- p. č. 1992/68, ostatní plocha,
- p. č. 1992/72, ostatní plocha,
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- p. č. 1992/73, ostatní plocha,
- p. č. 1992/74, ostatní plocha,
- p. č. st. 14, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 445 pro obec a k. ú. Návojná;
2. pozemků
- p. č. 160/10, ostatní plocha,
- p. č. 160/46, ostatní plocha,
- p. č. 160/48, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 373 pro obec a k. ú. Návojná;
B. záměry úplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 3652/13, ostatní plocha,
- p. č. 3652/14, ostatní plocha,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1875-109/2013 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Holešov;
2. pozemku
- p. č. 767/7, ostatní plocha,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 119-21/2014 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 163 pro
obec Litenčice, k. ú. Strabenice.

18

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 52

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R06/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 52 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje v části zásobování vodou obce Dobrkovice, dle přílohy č. 0245-14-P02.

19

Úhrada nákladů z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R06/14

schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 706.736,80 Kč městu Kroměříž, IČ 00287351, z
Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje na úhradu nákladů vynaložených
na sanaci havárie, která vznikla v k. ú. Zdounky únikem těžkých topných olejů na
nezpevněnou plochu.
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Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje - vzor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R06/14

schvaluje
I. návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
uzavřené mezi Zlínským krajem a Agrárními komorami dle přílohy č. 0249-14-P01 v členění:
1. Agrární komora Valašska, IČ 47676515;
2. Agrární komora Zlín, IČ 49432931;
3. Okresní agrární komora Kroměříž, IČ 49435418;
4. Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště, IČ 49434438;
II. návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Místním akčním skupinám, dle
přílohy č. 0249-14-P02, v členění:
1. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov , IČ 26662698;
2. Místní akční skupina Hornolidečska o. s., IČ 26676109;
3. Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o. s., IČ 27057593;
4. MAS Východní Slovácko, IČ 27015777;
5. Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, IČ 27016005;
6. Místní akční skupina Ploština, IČ 27000354;
7. Místní akční skupina Rožnovsko, IČ 27034925;
8. Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o. p. s., IČ 27056660;
9. Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČ 27735109;
10. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o. s., IČ 22682252;
11. MAS - Partnerství Moštěnka, o. p. s., IČ 27017010;
12. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s., IČ 27042979;
13. Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o. s., IČ 28559908;
14. Místní akční skupina Bojkovska, IČ 27012239;
15. Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko, IČ 27053458;
16. Místní akční skupina Hříběcí hory, o. s., IČ 27002594;
17. Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, o. s., IČ 27057607;
18. Místní akční skupina Staroměstsko, IČ 2270744;
19. MAS Jižní Haná, o. p. s., IČ 29372232.

21

Veřejná zakázka Natura 2000 ve Zlínském kraji - označení hranic evropsky
významných lokalit a zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R06/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Natura 2000 ve Zlínském
kraji - označení hranic EVL a ZCHÚ", dle přílohy č. 0248-14-P03;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky:
a) pro část veřejné zakázky č. 1 nabídku uchazeče Karel Churý - KANA, IČ 65817729, se
sídlem Úprkova 1810, 686 03 Staré Město,
b) pro část veřejné zakázky č. 2 nabídku uchazeče Severomoravské regionální sdružení
ČSOP, IČ 64123162, se sídlem Zašovská 884, 757 01 Valašské Meziříčí;
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2. uzavření smlouvy pro část veřejné zakázky:
a) č. 1 s uchazečem Karel Churý - KANA, IČ 65817729, se sídlem Úprkova 1810, 686 03
Staré Město dle přílohy č. 0248-14-P01,
b) č. 2 s uchazečem Severomoravské regionální sdružení ČSOP, IČ 64123162, se sídlem
Zašovská 884, 757 01 Valašské Meziříčí dle přílohy č. 0248-14-P02.

22

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (odstranění nepoužitelných léčiv)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R06/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0053/2014, dle přílohy č. 0267-14-P01.

23

Zdravotnictví - rozpočtové opatření - přesun fin. prostředků na výplatu státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R06/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0054/2014, dle přílohy č. 0269-14-P01.

24

Zdravotnictví - odpisové plány, investiční fondy pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R06/14

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2014, dle příloh č. 0268-14-P01 až č. 0268-14-P03;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
zdravotnictví na rok 2014, dle příloh č. 0268-14-P04 až č. 0268-14-P06.

25

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R06/14

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, a to:
1. pobočkové ústředny Siemens HICOM 333, rok pořízení 1997, inventární číslo 900017,
pořizovací cena 870.560,40 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. ústředny telefonní ERICSSON BP 250 s příslušenstvím, rok pořízení 1999, inventární
číslo 950164, pořizovací cena 268.736 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
3. dýchacího přístroje Oxylog, rok pořízení 1993, inventární číslo 813030, pořizovací cena
136.038 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
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4. software Pojišťovny, rok pořízení 2000, inventární číslo 700006, pořizovací cena 165.165
Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou odstranění ze systému výpočetní techniky s následným
protokolárním vyřazením z evidence majetku;
5. software Mapa okresu Vsetín, rok pořízení 2004, inventární číslo 700017, pořizovací cena
178.500 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou odstranění ze systému výpočetní techniky s
následným protokolárním vyřazením z evidence majetku;
6. software Mapa okresu Uherské Hradiště, rok pořízení 2005, inventární číslo 700021,
pořizovací cena 297.500 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou odstranění ze systému
výpočetní techniky s následným protokolárním vyřazením z evidence majetku;
7. software Mapa okresu Kroměříž, rok pořízení 2005, inventární číslo 700022, pořizovací
cena 279.650 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou odstranění ze systému výpočetní techniky s
následným protokolárním vyřazením z evidence majetku.

26

Doprava - Dodatky k inv. záměrům, investiční záměry (48. výzva ROP), plán tvorby a
použití inv. fondu a odpisový plán na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R06/14

schvaluje
A) dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 2 investičního záměru č. 965/3/110/216/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/487: Halenkov - Nový Hrozenkov ", o celkových nákladech 21.664.000 Kč, dle
přílohy č. 0240-14-P03,
A2) dodatek č. 2 investičního záměru č. 980/3/110/229/08/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice III/48711: Stanovnice, most, ev. č. 48711-8", o celkových nákladech 8.371.000 Kč,
dle přílohy č. 0240-14-P05,
A3) dodatek č. 9 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-09/01/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Holešov, jihovýchodní obchvat“, o celkových nákladech 338.679.000 Kč, dle
přílohy č. 0240-14-P07,
A4) dodatek č. 4 investičního záměru č. 898/3/110/201/09/12-04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Polichno, průtah, most 490-026“, o celkových nákladech 19.731.000 Kč, dle
přílohy č. 0240-14-P09,
A5) dodatek č. 4 investičního záměru č. 906/3/110/209/09/12-04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/150: Osíčko - Komárno“, o celkových nákladech 68 152.000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P11,
A6) dodatek č. 3 investičního záměru č. 900/3/110/203/09/12-03/01/14, k provedení díla
„Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov- OK Kaufland; I. etapa“, o celkových nákladech
33.195.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P13,
A7) dodatek č. 4 investičního záměru č. 904/3/110/207/09/12-04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/487: Ústí u Vsetína. - Hovězí“, o celkových nákladech 73.612.000 Kč, dle přílohy
č. 0240-14-P15,
A8) dodatek č. 3 investičního záměru č. 901/3/110/204/09/12-03/01/14, k provedení díla
„Silnice II/432: Vážany - Jarohněvice“, o celkových nákladech 17.750.000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P17,
A9) dodatek č. 4 investičního záměru č. 907/3/110/210/09/12-04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Nivnice -Dolní Němčí“, o celkových nákladech 65.394.000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P19,
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A10) dodatek č. 4 investičního záměru č. 902/3/110/205/09/12-04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Horní Lapač - Fryšták“, o celkových nákladech 33.705.000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P21,
A11) dodatek č. 4 investičního záměru č. 905/3/110/208/09/12-04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/492: Pozlovice - Luhačovice“, o celkových nákladech 23.417.000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P23,
A12) dodatek č. 4 investičního záměru č. 899/3/110/202/09/12-04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/495: Jestřabí - Štítná nad Vláří“, o celkových nákladech 8.510.000 Kč, dle přílohy
č. 0240-14-P25,
A13) dodatek č. 4 investičního záměru č. 903/3/110/206/09/12-04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024“, o celkových nákladech 18.050.000 Kč, dle
přílohy č. 0240-14-P27,
A14) dodatek č. 2 investičního záměru č. 962/3/110/213/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, Loukov“, o celkových nákladech 18.699.000 Kč, dle
přílohy č. 0240-14-P29,
A15) dodatek č. 2 investičního záměru č. 964/3/110/215/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd“, o celkových nákladech
97.584.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P31,
A16) dodatek č. 2 investičního záměru č. 966/3/110/217/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/495: Rokytnice - Jestřabí“, o celkových nákladech 56.836.000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P33,
A17) dodatek č. 2 investičního záměru č. 967/3/110/218/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/438: Dobrotice, průtah“, o celkových nákladech 15.277.000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P35,
A18) dodatek č. 2 investičního záměru č. 968/3/110/219/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/492: Horní Lhota - Zádveřice“, o celkových nákladech 66.455.000 Kč, dle přílohy
č. 0240-14-P37,
A19) dodatek č. 2 investičního záměru č. 969/3/110/220/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/432: Cetechovice, průtah obcí“, o celkových nákladech 8.619.000 Kč, dle přílohy
č. 0240-14-P39,
A20) dodatek č. 2 investičního záměru č. 970/3/110/221/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/497: Šarovy - Bohuslavice“, o celkových nákladech 13.177.000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P41,
A21) dodatek č. 2 investičního záměru č. 972/3/110/223/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/495: Jestřabí, průtah“, o celkových nákladech 14.875.000 Kč, dle přílohy č. 024014-P43,
A22) dodatek č. 2 investičního záměru č. 974/3/110/225/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 1. etapa“, o celkových nákladech 7.130.000 Kč, dle
přílohy č. 0240-14-P45,
A23) dodatek č. 2 investičního záměru č. 976/3/110/227/07/13-02/01/14, k provedení díla
„Silnice III/49015, III/4911, III/4915: Zlín-Štípa, Lešná“, o celkových nákladech 13.521.000
Kč, dle přílohy č. 0240-14-P47,
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A24) dodatek č. 4 investičního záměru č. 793/3/110/174/08/11 - 04/01/14, k provedení díla
„Silnice II/150: Bystřice pod Host., propojení se sil. II/438“, o celkových nákladech
59.653.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P49,
A25) dodatek č. 7 investičního záměru č. 977/3/110/228/07/13-07/01/14, k provedení díla
„Silnice III/50736: Nedašova Lhota – státní hranice ČR/SR, I. etapa“, o celkových nákladech
13.602.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P51,
A26) dodatek č. 2 investičního záměru č. 977/3/110/228/07/13-02/02/14, k provedení díla
„Silnice II/367: Kroměříž – Kotojedy“, o celkových nákladech 23 017 000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P53,
A27) dodatek č. 2 investičního záměru č. 975/3/110/226/07/13-02/02/14, k provedení díla
„Silnice III/4976: Pohořelice - Oldřichovice“, o celkových nákladech 16 674 000 Kč, dle
přílohy č. 0240-14-P55,
A28) dodatek č. 2 investičního záměru č. 971/3/110/222/07/13-02/02/14, k provedení díla
„Silnice II/150: Komárno – hranice okr. KM/VS“, o celkových nákladech 30 987 000 Kč, dle
přílohy č. 0240-14-P57,
A29) dodatek č. 2 investičního záměru č. 973/3/110/224/07/13-02/02/14, k provedení díla
„Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice“, o celkových nákladech 27 875 000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P59,
A30) dodatek č. 2 investičního záměru č. 963/3/110/214/07/13-02/02/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice“, o celkových nákladech 18 796 000 Kč, dle přílohy č.
0240-14-P61;

B) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) investiční záměr č. 1012/3/110/230/01/14, k provedení díla „Silnice II/422: Zlechov, most
ev. č. 422-001“, o celkových nákladech 12 559.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P63,
B2) investiční záměr č. 1013/3/110/231/01/14, k provedení díla „Silnice III/4867: Rožnov pod
Radhoštěm, most ev. č. 4867-1“, o celkových nákladech 11.000.000 Kč, dle přílohy č. 024014-P65,
B3) investiční záměr č. 1014/3/110/232/01/14, k provedení díla „Silnice III/05735: Vsetín Jasénka, most ev. č. 05735-6“, o celkových nákladech 13.088.000 Kč, dle přílohy č. 024014-P67,
B4) investiční záměr č. 1015/3/110/233/01/14, k provedení díla „Silnice II/432: Zdounky,
průtah obcí“, o celkových nákladech 18.417.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P69,
B5) investiční záměr č. 1016/3/110/234/01/14, k provedení díla „Silnice III/05743: LidečkoPulčín, opěrná zeď“, o celkových nákladech 10.010.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P71,
B6) investiční záměr č. 1017/3/110/235/01/14, k provedení díla „Silnice II/495: Uherský
Ostroh - Hluk“, o celkových nákladech 115.004.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P73,
B7) investiční záměr č. 1018/3/110/236/01/14, k provedení díla „Silnice III/50736: Brumov –
Návojná, etapa I.“, o celkových nákladech 62.649.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P75,
B8) investiční záměr č. 1019/3/110/237/01/14, „Pořízení referentských vozidel“, o celkových
nákladech 888.000 Kč, dle přílohy č. 0240-14-P77;
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C. Plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 0240-14-P78;

D. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na
rok 2014, dle přílohy č. 0240-14-P79.

27

Doprava - ROP - plán čerpání z ROP na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R06/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0058/2014 dle přílohy č. 0241-14-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2014 dle přílohy č.
0241-14-P6.

28

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - smluvní vztahy, změna č. 1 investičního fondu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R06/14

schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a smlouvy o dodávce médií a
poskytování služeb spojených s nájmem prostor sloužících k podnikání mezi příspěvkovou
organizací 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, jako
pronajímatelem, a společností Bamboo company s. r. o., IČ 28266404, se sídlem Náměstí
14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako nájemcem, dle příloh č. 0238-14-P02 a č.
0238-14-P03;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0238-14-P06.

29

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R06/14

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, na pozemku p. č.
2116/35 zapsaného na LV č. 464 pro k. ú. Mikulčice dle přílohy č. 0239-14-P02;
2. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP.10/0290
v rámci mikroprojektu "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy"
mezi Regionem Bílé Karpaty, IČ 70849153, a Zlínským krajem dle přílohy č. 0239-14-P03.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R06/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0056/2014, dle přílohy č. 0263-14-P01.

31

Veřejná zakázka "Implementace jednotné evidence majetku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R06/14

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Implementace jednotné
evidence majetku", dle přílohy č. 0265-14-P01.

32

Žádost právnické osoby zřizované MŠMT o stanovisko kraje ke změnám v rejstříku
škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R06/14

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení požadované
Výchovným ústavem, střediskem výchovné péče HELP, základní školou a střední školou,
Střílky, Zámecká 107, IČ 47935740, ve znění přílohy č. 0266-14-P03.

33

Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R06/14

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČ 46254277, ve složení: předseda komise PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Hana Příleská, Mgr.
Martina Hniličková, PhDr. Vlastislav Kožela, František Říha.

34

Sociální služby - odpisové plány, inv. fondy a změna závazného objemu prostředků
na platy a ostatních osobních nákladů pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R06/14

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti sociálních služeb na rok 2014, dle příloh č. 0276-14-P02 až č. 0276-14-P08;
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2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb na rok 2014, dle příloh č. 0276-14-P09 až č. 0276-14-P15;
3. navýšení závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů a
vyčlenění účelových prostředků u příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 0276-14-P16.

35

Sociální služby - transformace sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R06/14

bere na vědomí
situační zprávu o stavu projektů transformace pobytových sociálních služeb poskytovaných
v domovech pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Salašská a Zašová, dle přílohy
č. 0277-14-P02;
ukládá
1. ředitelce Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, IČ 49562827, zpracovat
aktualizovaný Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová, v
termínu do 30.04.2014;
2. vedoucímu Odboru investic, zajistit zpracování prověřovací studie objektu ve vlastnictví
Zlínského kraje, ve Vsetíně, č. p. 1627 (k. ú. Vsetín, LV 2563) s vyčíslením předběžných
nákladů rekonstrukce, a to v termínu do 20.04.2014.

36

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R06/14

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedenou v příloze č. 0275-14-P01.

37

PF05-14 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve ZK pro rok 2014 schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R06/14

schvaluje
1) poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF05-14 Podprogram na podporu
integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2014 ve výši:
a) 44.000 Kč Rodičovskému sdružení Na cestě, Vsetín, IČ 70907668, na projekt PF-0514/003 „Učit se a bavit se...";
b) 50.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-05-14/004
"Muzika nás baví!";
c) 100.000 Kč Občanské sdružení Černobílý život z.s., Vsetín, IČ 02472279, na projekt PF05-14/005 "Čistota pro všechny - Domovníci ... pokračujeme III."
d) 65.000 Kč "Sdružení SOS dětských vesniček", IČ 00407933, na projekt PF-05-14/006
"Podpora integrace dětí romské menšiny z Bystřice pod Hostýnem a okolí";
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e) 76.000 Kč Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-05-14/010 "Most mezi
dítětem a školou";
f) 65.000 Kč Základní škole, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČ
70932310na projekt PF-05-14/012 "SLUNEČNÍK, VĚTRNÍK, MĚSÍČNÍK";
2. neposkytnutí dotace v rámci PF05-14 Podprogram na podporu integrace romské menšiny
ve Zlínském kraji pro rok 2014 žadateli Občanské sdružení Aver dživipen, Vsetín, IČ
27059120, na projekt PF-05-14/008 „Čistota pro všechny - Domovníci ...jedeme dál“.
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PF06-14 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku
občanské společnosti - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R06/14

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF06-14 Podprogram na podporu
nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2014 ve
výši:
a) 65.000 Kč Maltézské pomoci, o. p. s., Praha, IČ 26708451, na projekt PF-06-14/002
„Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, osobám se zdravotním postižením a
podpory dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
b) 80.000 Kč Adorea-dobrovolnickému centru Vsetín, o. s., IČ 26631539, na projekt PF-0614/003 "Dobrovolnictví na Vsetínsku";
c) 58.000 Kč Charitě Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, na projekt PF-06-14/005
„Koordinace a organizace dobrovolnictví v Charitě Svaté rodiny Luhačovice 2014";
d) 74.000 Kč Samari, o. s., Zlín, IČ 22671951, na projekt PF-06-14/008 "Koordinace,
organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari";
e) 73.000 Kč ADRA, o. p. s., Praha, IČ 61388122, na projekt PF-06-14/010 „Dobrovolníci
pro seniory, děti a lidi se zdravotním postižením";
f) 50.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-06-14/011
„Nebuď jen divák - pomáhat může každý";
2. neposkytnutí dotace v rámci poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF06-14
Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské
společnosti v roce 2014 žadateli:
a) Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, na projekt PF-06-14/004 "Dobrovolnický
program STOPA";
b) AKROPOLIS, o. s., IČ 28552709, na projekt PF-06-14/006 "Máš na to i ty? Dobrovolnictví v centru Akropolis v roce 2014";
c) Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, na projekt PF-06-14/007 "Koordinátor
dobrovolníků";
d) Salesiánský klubu mládeže Zlín, IČ 65792068, na projekt PF-06-14/009 "Výchova a
vzdělávání dobrovolníků".
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PF07-14 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R06/14

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-14 Podprogram na podporu
nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2014
ve výši:
a) 50.000 Kč R-Egu, Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF-07-14/004 „Poradenské centrum
R-Ego - Chytrá mládež v nízkoprahu!";
b) 65.000 Kč NADĚJI, Praha, IČ 00570931, na projekt PF-07-14/007 „Středisko Naděje
Vizovice“;
c) 57.000 Kč Unii Kompas, Zlín, IČ 67028144, na projekt PF-07-14/009 "Volnočasové
aktivity v NZDM Tklub";
d) 75.000 Kč Salesiánskému klubu mládeže Zlín, IČ 65792068, na projekt PF-07-14/015
„NEALKODISKOTÉKY“;
e) 63.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-07-14/016 „O
chlup lepší klub";
f) 50.000 Kč Vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o. p.
s., Slavičín, IČ 28269501, na projekt PF-07-14/017 "Zkus to jinak! 2014";
g) 75.000 Kč Madiu, o. s., Zlín, IČ 26572702, na projekt PF-07-14/021 „Preventivní
programy“;
h) 75.000 Kč R-Egu, Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF-07-14/005 „Poradenské centrum
R-Ego - Specifické programy primární prevence“;
ch) 50.000 Kč Občanskému sdružení NA CESTĚ", Vsetín, IČ 70640548, na projekt PF-0714/008 „Křižovatky";
i) 100.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF-07-14/012
"Ambulance adiktologie Zlín";
2. neposkytnutí dotace v rámci PF-07-14 Podprogramu na podporu nestátních neziskových
organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2014 žadateli:
a) Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-07-14/014 "Zastav se !!! A pečuj o
sebe";
b) Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s., Zlín, IČ 22692398, na projekt PF07-14/020
"Nedej se!";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF0714 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových
typů chování v roce 2014 ve výši:
a) 215.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-14/002 "Kontaktní
a poradenské centrum PLUS";
b) 190.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-14/003 "Terénní
program PLUS";
c) 190.000 Kč ONYXu Zlín o. p. s., IČ 27018075, na projekt PF-07-14/010 „Streetwork Zlín“;
d) 215.000 Kč ONYXu Zlín o. p. s., IČ 27018075, na projekt PF-07-14/011 „K centrum Zlín“;
e) 430.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF-0714/013 "Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní, poradenské a terénní
služby";
f) 210.000 Kč AGARTě, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF-07-14/018 „Kontaktní centrum
Klíč“;
g) 190.000 Kč AGARTě, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF-07-14/019 „Terénní programy
Agarta“.
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Vyhodnocení podprogramů - integrace romské menšiny, podpory dobrovolnictví a
protidrogové prevence za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R06/14

bere na vědomí
1. Vyhodnocení PF05-13 Podprogramu Programového fondu na integraci romské menšiny
ve Zlínském kraji v roce 2013, dle přílohy č. 0279-14-P01,
2. Vyhodnocení PF06-13 Podprogramu Programového fondu na podporu nestátních
neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2013, dle přílohy č.
0279-14-P02,
3. Vyhodnocení PF07-13 Podprogram Programového fondu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2013, dle přílohy
č. 0279-14-P03.

41

Projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R06/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/0004/2013/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum poradenství pro
rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, IČ 70850992, dle příloh č. 0274-14P01 a č. 0274-14-P02;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/0010/2013/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Valašské Meziříčí,
IČ 47997885, dle příloh č. 0274-14-P03 a č. 0274-14-P04.

42

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R06/14

schvaluje
1. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené II.",
dle přílohy č. 0278-14-P01;
2. změnu č. 2 finančního rámce projektu Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb
se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0278-14-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0057/2014, dle přílohy č. 0278-14-P03.
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Výpůjčka sbírky fotografií ze soutěže "MLADÍ A (VERSUS) STÁŘÍ"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R06/14

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a Římskokatolickou farností
Otrokovice, IČ 44125909, na putovní výstavu fotografií fotografické soutěže "MLÁDÍ A
(VERSUS) STÁŘÍ" od 19.05.-30.05.2014 ve znění smlouvy o výpůjčce, dle přílohy č. 028014-P01.

44

Změny ve složení komise Rady Zlínského kraje pro integraci sociálně vyloučených

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R06/14

odvolává
s účinností od 01.04.2014 členy Komise Rady Zlínského kraje pro integraci sociálně
vyloučených pana Milana Leška (Vsetín) a Emila Gabča (Veselí nad Moravou);
jmenuje
pana Ivana Kandráče (Valašské Meziříčí) členem a paní Jiřinu Babíčkovou (Zlín) členkou
Komise Rady Zlínského kraje pro integraci sociálně vyloučených s účinností od 01.04.2014.

45

Dohoda o důvěrnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R06/14

schvaluje
uzavření Dohody o důvěrnosti mezi Zlínským krajem a společností IMPROMATCOMPUTER s. r. o., se sídlem tř. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy
č. 0242-14-P01.

46

Smlouva o podmínkách dodání rozšíření licencí systému Ginis

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R06/14

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o podmínkách dodání rozšíření licencí systému Ginis se společností
Gordic spol. s r. o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, dle přílohy č. 024314-P02;
2. uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových
produktů a rozvoji systému (D/1029/2007/KŘ-IT) uzavřené se společností Gordic spol. s r.
o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, dle přílohy č. 0243-14-P03.
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Zpráva o kontrolní činnosti Zlínského kraje za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R06/14

bere na vědomí
zprávu o kontrolní činnosti Zlínského kraje za rok 2013 dle přílohy č. 0244-14-P01.

48

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R06/14

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2014 dle přílohy č. 0283-14-P01.

Zlín 24. března 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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