R07/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 7. zasedání dne 08.04.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R07/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0313-14-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R07/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) akcí "Culturea" pořádanou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, v roce 2014;
2) výstavou AQUILEIA - KŘIŽOVATKA ŘÍMSKÉ ŘÍŠE pořádanou Domem kultury v
Kroměříži, příspěvková organizace, IČ 70962642, v roce 2014;
3) 5. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu a koncertního cyklu Musica Holešov
2014 pořádaným spolkem MUSICA Holešov, o. s., IČ 22818618, v roce 2014;
4) XVI. ročníkem velehradského přechodu a cyklopřejezdu Chřibů "CHŘIBY 2014"
pořádaným Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Velehrad, IČ 75105705, v
roce 2014;
5) 19. ročníkem mezinárodního divadelního festivalu SETKÁNÍ STRETNUTIE pořádaným
Městským divadlem Zlín, příspěvková organizace, IČ 00094838, v roce 2014;
6) projektem "ROK SENIORA" realizovaným Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., IČ
27660915, v roce 2014;
7) Jarním koncertem Kašava a Trenčan pořádaným Sdružením přátel lidové kultury
KAŠAVA, IČ 46311360, ve Zlíně, v roce 2014;
8) projektem "Tanec plní naše sny aneb BELLYDANCE NIGHT 3" pořádaným Ing. Martinou
Lérlovou, IČ 45678251, ve Zlíně v roce 2014;
9) akcí "Celostátní výstava a soutěž historických parních a ručních hasičských stříkaček
pořádanou SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje, IČ 71167498, v roce 2014;
10) realizací charitativního projektu "Děti dětem" pro organizaci Šance Olomouc, o. p. s.,
pořádaného Mgr. Hanou Zvoníčkovou, bytem Prostřední 423, 765 02 Otrokovice, v roce
2014;
11) akcí Jízda králů ve Vlčnově pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, příspěvková
organizace, IČ 60371587, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 15.000 Kč Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, IČ 46311360, na pořádání
Jarního koncertu Kašava a Trenčan ve Zlíně v roce 2014;
2. ve výši 30.000 Kč Ing. Martině Lérlové, IČ 45678251, na realizaci projektu "Tanec plní
naše sny aneb BELLYDANCE NIGHT 3" pořádaného ve Zlíně v roce 2014;
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3. ve výši 60.000 Kč SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Zlínského kraje, IČ 71167498,
na pořádání akce "Celostátní výstava a soutěž historických parních a ručních hasičských
stříkaček", v roce 2014;
4. ve výši 10.000 Kč Základní škole Jablůnka, okres Vsetín, IČ 60990511, na patronátní akci
"Poznávání bez hranic" v roce 2014;
5. ve výši 5.000 Kč Lísce - občanskému sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu ve Zlínském kraji, IČ 28558863, na pořádání 3. ročníku Źákovské badatelské
konference ŽA-BA-KO v roce 2014;
6. ve výši 10.000 Kč Olympii, IČ 26627698, na pořádání pohybového programu Holešovské
děti v pohybu v roce 2014;
7. ve výši 15.000 Kč TJ Spartaku Jablůnka, IČ 48773280, na pořádání akce "Stezka odvahy
- Dětský den" v roce 2014, s termínem vyúčtování do 05.12.2014;
8. ve výši 10.000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Vsetín, IČ 48773883, na pořádání okresního
kola soutěže mladých zdravotníků ve Vsetíně, v roce 2014;
9. ve výši 100.000 Kč Klubu sportu a kultury Vlčnov, IČ 60371587, na pořádání Jízdy králů
ve Vlčnově v roce 2014;
10. ve výši 30.000 Kč Tělovýchovné jednotě Gumárny Zubří, IČ 44740832, na zajištění a
organizování účasti družstva juniorek oddílu moderní gymnastiky na Mistrovství světa v
ESG 2014;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace Základní umělecké škole Zlín, p. o., IČ 00838926, o
20.000 Kč na celkovou výši 50.000 Kč na pořádání akce "Den se základními uměleckými
školami Zlínského kraje" pod názvem "ZUŠKA? ZUŠKA!" v roce 2014;
c) poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč společnosti Šance Olomouc o. p. s., IČ
70039704, na činnost v roce 2014;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 70.000 Kč městu Kunovice, IČ 00567892, na
pořádání Jízdy králů Kunovice 2014;
2. navýšení účelové neinvestiční dotace Střední průmyslové škole Otrokovice, IČ 00128198,
o 50.000 Kč na celkovou výši 250.000 Kč na realizaci projektu ENERSOL 2014;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 24.03.2014 č. 0217/R06/14 - část bere na vědomí a
doporučuje, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila 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

0266/R07/14

souhlasí
s udělením pověření hejtmanem kraje Ing. Věře Fouskové, vedoucí Odboru koordinace
rozvojových aktivit, dle přílohy č. 0297-14-P02;
bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „SPZ Holešov dodatečné projekční práce“ dle příloh č. 0297-14-P03 a č. 0297-14-P04;
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schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace uzavřené s
uchazečem CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ
01643541, dle přílohy č. 0297-14-P05;
2. záměr pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- vodovodního řadu, vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové
zóny Holešov – Stavba č. 2 Přívod pitné a průmyslové vody, SO 201 Vodovod východ, dle
přílohy č. 0297-14-P06; kolaudační souhlas stavby vydal Městský úřad Holešov, odbor
životního prostředí dne 27.11.2009 pod č. j. ŽP/3960/26770/2009/Ve;
- vodovodního řadu, vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové
zóny Holešov - Stavba č. 2 Přívod pitné a průmyslové vody, SO 202 Vodovod západ, dle
přílohy č. 0297-14-P07; kolaudační souhlas stavby vydal Městský úřad Holešov, odbor
životního prostředí dne 23.11.2009 pod č. j. ŽP/3961/26771/2009/Ve;
- pozemku p. č. 2760/51, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holešov, jehož součástí je
stavba bez čp/če, stavba technického vybavení, to vše zapsáno v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 1590 pro
obec a k. ú. Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství;
- pozemku p. č. 474/49, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Všetuly, jehož součástí je stavba
č. p. 515, jiná stavba, pozemku p. č. 474/47, ostatní plocha a pozemku p. č. 474/48, ostatní
plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 3558 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov, včetně
všech jejich součástí a příslušenství, zejména zpevněných ploch, oplocení, a přípojky NN
pro budovu č. p. 515;
- kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov - Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 302 Kanalizace
výtlak, dle přílohy č. 0297-14-P08; kolaudační souhlas pro stavbu vydal Městský úřad
Holešov, odbor životního prostředí dne 30.11.2009 pod č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve;
- kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov - Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 303 Kanalizace jih,
dle přílohy č. 0297-14-P09; kolaudační souhlas pro stavbu vydal Městský úřad Holešov,
odbor životního prostředí dne 30.11.2009 pod č. j. ŽP/4034/27333/2009/Ve;
- monitorovacího vrtu HP1, postaveného na pozemku p. č. 484/15 v k. ú. Všetuly,
monitorovacích vrtů HP2 a HP3, postavených na pozemku p. č. 493/4 v k.ú. Všetuly,
monitorovacího vrtu HP5, postaveného na pozemku p. č. 474/48 v k. ú. Všetuly,
monitorovacího vrtu HP6, postaveného na pozemku p. č. 313/1 v k. ú. Třebětice,
monitorovacího vrtu HP7 postaveného na pozemku p. č. 474/16 v k.ú. Všetuly,
monitorovacího vrtu HP8 postaveného na pozemku p. č. 948/3 v k. ú. Všetuly a
monitorovacích vrtů HP9 a HP10, postavených na pozemku p. č. 2760/90 v k. ú. Holešov,
dle přílohy č. 0297-14-P10;
-kanalizační stoku DN 300 a DN 200 o délce 649 m, sloužící k odvádění odpadních vod a
srážkových vod ze severní části areálu Strategické průmyslové zóny Holešov, napojenou na
stokovou síť města Holešova na ulici Tovární, dle přílohy č. 0297-14-P11; sanace
kanalizační stoky byla provedena v rámci stavby Průmyslová zóna Holešov – Sanace
kanalizace, k níž vydal kolaudační souhlas Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí
dne 02.12.2013 pod č. j. HOL-3280/22372/2013/ŽP/Ve.
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Kultura - Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R07/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Muzeum regionu Valašsko, p. o. stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa - dodávka stavby" formou otevřeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0294-14-P01 až č. 0294-14-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky - Ing. Marek Knot, 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, PhDr. Romana
Habartová, Ing. David Neulinger, Jan Vrbka a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing.
František Mikeštík, Mgr. Mária Fekar, 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 „Muzeum regionu Valašsko, p.
o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa - dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č.
0294-14-P08.

5

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R07/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt
– Infrastruktura - dodávka stavby“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č.
0299-14-P01 až č. 0299-14-P07,
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Tomáš Záhora, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová, Petr Ruber, Ing. Veronika Křižková.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R07/14

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm“ - dodávka
stavby - ROP, dle přílohy č. 0300-14-P01;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. – Výjezdové
stanoviště Vsetín – přístavba garáží", dle přílohy č. 0300-14-P02;
zplnomocňuje
Vsetínskou nemocnici a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, k provedení
úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce) "Vsetínská
nemocnice a. s. - budova A - lékárna", dle přílohy č. 0300-14-P03.

7

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R07/14

stanovuje
s účinností od 01.05.2014:
1. plat paní Mgr. Lence Zgarbové, ředitelce Domu sociálních služeb Návojná, příspěvkové
organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0295-14-P01;
2. plat panu Ing. Jiřímu Stránskému, řediteli Muzea Kroměřížska, příspěvkové organizace,
IČ 91138, dle přílohy č. 0295-14-P02.

8

Magazín Okno do kraje - smlouva na vydání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R07/14

schvaluje
uzavření smlouvy o tvorbě krajského periodika „Okno do kraje“ mezi Zlínským krajem a
společností HEXXA.CZ s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ 26304333, dle přílohy č.
0314-14-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R07/14

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 vedení VN v
pozemku p. č. 620, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Přílepy u Holešova, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1290-10002/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 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 zemního vedení NN v
pozemku p. č. 206, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Chrastěšov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 220-228_1/2011,
- 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 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. 6461/1, p. č. 6469/4, p. č.
6469/5, p .č. 6469/11, vše ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 4665-241/2013,
- 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 41.600 Kč + DPH.
4. zřízení práva pro oprávněné MUDr. Lapčíka Vlastimila a Lapčíkovou Marii, oba bytem
Slavomírova 1443, Staré Město, PSČ 686 03, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- umístění a provozování plynovodní přípojky v pozemku p. č. 2442/7, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze
č. 0285-14-P02, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynovodní přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 1.400 Kč + DPH;
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 zemního vedení NN v
pozemcích p. č. 2184/3, p. č. 2184/19, p. č. 2184/21, p. č. 2184/31, vše ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Pozlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1322e-28/2014,
- 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 5.400 Kč + DPH;
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6. zřízení služebnosti pro oprávněného město Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17
Holešov, IČ 00287172, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování cyklostezky se smíšeným provozem pro cyklisty a chodce
včetně kanalizace a veřejného osvětlení na částech pozemků p. č. 1999/2, vodní plocha, p.
č. 1999/3, vodní plocha, p. č. 2003/9, ostatní plocha, p. č. 3653/1, ostatní plocha, p. č.
3653/2, ostatní plocha, vše v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovanými
geometrickými plány č.1872-160/2012, č. 1873-160/2012, č.1874-160/2012,
- vstup a vjezd oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na
zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami cyklistické stezky včetně
kanalizace a veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 71.215 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje:
1. svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ
70851042, a to průmyslové pračky Electrolux Wascator 160, inv. číslo 30300024, pořizovací
cena 150.060 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, a to žehlícího lisu AMKO 11-13 (BR Deutschland), inv. číslo 4-539-157,
pořizovací cena 431.387 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

10

Záměry převodu, pronájmu a pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R07/14

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 16256/5, ostatní plocha,
- p. č. 16256/6, ostatní plocha,
- p. č. 16257/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2239 pro obec a k. ú. Huslenky;
2. pozemků
- p. č. 60/2, ostatní plocha,
- p. č. 60/5, ostatní plocha,
- p. č. 2210/3, ostatní plocha,
- p. č. 2242/14, ostatní plocha,
- p. č. 2242/16, ostatní plocha,
- p. č. 2242/17, ostatní plocha,
- p. č. 2242/18, ostatní plocha,
- p. č. 2242/19, ostatní plocha,
- p. č. 2242/20, ostatní plocha,
- p. č. 2242/21, ostatní plocha,
- p. č. 2242/22, ostatní plocha,
- p. č. 2242/23, ostatní plocha,
- p. č. 2267/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 264 pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice u Slavičína;
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3. pozemků
- p. č. 2821/17, ostatní plocha, o výměře 478 m 2,
- p. č. 2859/30, ostatní plocha, o výměře 1728 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2182-186/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Bystřice pod Hostýnem;

B. záměr pronájmu budovy bez čp/če, jiná stavba stojící na pozemku p. č. st. 2028,
zastavěná plocha a nádvoří, 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 od 01.01.2015 do 31.12.2016;
C. záměr pachtu 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, na dobu neurčitou od 01.12.2014, s tím,
že termín pro přijetí nabídek se stanovuje do 31. 5. 2014.

11

Veřejná zakázka "Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve Zlínském kraji II" - odstoupení od smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R07/14

schvaluje
odstoupení od Smluv o dílo o provedení geodetických prací v rámci projektu "Natura 2000
ve Zlínském kraji" uzavřených mezi Zlínským krajem a zhotovitelem OLGEO s. r. o., IČ
47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, 779 00 Olomouc, Povel, z důvodu podstatného
porušení smluvních povinností zhotovitelem, dle přílohy č. 0293-14-P01, a to takto:
a) odstoupení od smlouvy č. D/1628/2013/ŘDP uzavřené dne 10.09.2013, a to v plném
rozsahu;
b) odstoupení od smlouvy č. D/1629/2013/ŘDP uzavřené dne 09.09.2013, a to pouze v
rozsahu plnění částí díla č. 2, 3 a 4;
c) odstoupení od smlouvy č. D/1630/2013/ŘDP uzavřené dne 09.09.2013 a to v plném
rozsahu;
d) odstoupení od smlouvy č. D/1619/2013/ŘDP uzavřené dne 10.09.2013 a to v plném
rozsahu;
e) odstoupení od smlouvy č. D/1620/2013/ŘDP uzavřené dne 10.09.2013 a to v plném
rozsahu;
f) odstoupení od smlouvy č. D/1622/2013/ŘDP uzavřené dne 10.09.2013 a to v plném
rozsahu;
g) odstoupení od smlouvy č. D/1624/2013/ŘDP uzavřené dne 10.09.2013 a to v plném
rozsahu;
h) odstoupení od smlouvy č. D/1625/2013/ŘDP uzavřené dne 10.09.2013 a to v plném
rozsahu;
pověřuje
vedoucího Odboru řízení dotačních programů k jednání a podpisu dokumentů týkajících se
uplatnění nároku na smluvní pokuty a s tím související provedení fakturace, to vše plynoucí
ze smluv o dílo o provedení geodetických prací v rámci projektu "Natura 2000 ve Zlínském
kraji" č. D/1628/2013/ŘDP, D/1629/2013/ŘDP, D/1630/2013/ŘDP, D/1619/2013/ŘDP,
D/1620/2013/ŘDP,
D/1622/2013/ŘDP,
D/1624/2013/ŘDP,
D/1625/2013/ŘDP
a
1627/2013/ŘDP.
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12

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého Vsetínské
nemocnici a. s. na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R07/14

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2014 pronajatého
Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0310-14-P03;
2) s proplacením nákladů na opravy dle části 1) tohoto usnesení, a to za podmínky
včasného a úplného plnění závazků Vsetínské nemocnice a. s. vůči Zlínskému kraji
vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného).

13

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - investiční záměr,
změna tvorby a použití investičního fondu na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R07/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1022/3/170/173/03/14
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na
akci "ZZS ZK – dýchací přístroje" o celkových nákladech 1.402.000 Kč, dle přílohy č. 030914-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0309-14-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK – dýchací přístroje".

14

PF08-14 Podprogram pro začínající včelaře - výběr nejvhodnějších žádostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R07/14

bere na vědomí
návrh výběrové komise na výběr žadatelů a náhradníků v rámci podprogramu PF08-14
Podprogram pro začínající včelaře, dle přílohy č. 0284-14-P01;
schvaluje
1. poskytnutí dotace vybraným 50-ti žadatelům a 10-ti náhradníkům dle přílohy č. 0284-14P02;
2. návrh vzorové smlouvy o poskytnutí podpory dle přílohy č. 0284-14-P03.
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15

Doprava - souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na vážní zařízení ve Starém
Hrozenkově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R07/14

souhlasí
1. s pronájmem silničních vah včetně všech součástí a příslušenství, vážní buňky včetně
všech součástí a příslušenství a movitých věcí příspěvkovou organizací Ředitelství silnic
Zlínského kraje, p. o., IČ 70934860, se sídlem Zlín, K majáku 5001 společnosti
TENZOVÁHY, s. r. o., IČ 48393789, se sídlem Olomouc, Machátova 345/3, Slavonín na
dobu určitou od 01.05.2014 do 30.04.2018. Nájemné, za každý i započatý měsíc, bude
sjednáno ve výši 20.400 Kč + DPH;
2. s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, se sídlem Zlín, K majáku 5001, a společností TENZOVÁHY, s. r. o., IČ
48393789, se sídlem Olomouc, Machátova 345/3, Slavonín, dle příloh č. 0289-14-P02 až č.
0289-14-P04.

16

Kultura - dotace ze státního rozpočtu ČR pro příspěvkové organizace v oblasti kultury
a památkové péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R07/14

bere na vědomí
neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně,
příspěvková organizace, IČ 00094889, v celkové výši 457.000 Kč dle příloh č. 0287-14-P02
a č. 0287-14-P03;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0060/2014 dle přílohy č. 0287-14-P04;
b) navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, IČ 00098574, o částku 54.000 Kč na celkový objem 9.354.000 Kč dle přílohy č.
0287-14-P06;
c) navýšení příspěvku na provoz na rok 2014 o 57 000 Kč na konečnou výši 7.362.000 Kč
příspěvkové organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, dle přílohy
č. 0287-14-P05;
souhlasí
a) s konáním výstavy Zlín - kolébka českého designu ve Výstavní síni Senátu Parlamentu
České republiky ve dnech 3. června až 21. července 2014;
b) s uzavřením smlouvy o dočasném umístění výstavy mezi Krajskou galerií výtvarného
umění ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00094889, zastoupenou PhDr.
Václavem Mílkem, a Českou republikou - Kanceláří Senátu, se sídlem Valdštejnské náměstí
14/4, 118 01 Praha 1, zastoupenou Mgr. Pavlínou Heřmánkovou, vedoucí oddělení vztahů s
veřejností, ve znění přílohy č. 0287-14-P08;
ukládá
řediteli Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně PhDr. Václavu Mílkovi zajistit realizaci
výstavy Zlín - kolébka českého designu ve Výstavní síni Senátu Parlamentu České republiky
ve dnech 3. června až 21. července 2014.

10/18

R07/14

17

Otevřené brány 2014 - smlouvy o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R07/14

schvaluje
1) uzavření smlouvy o spolupráci v projektu Otevřené brány mezi Zlínským krajem a:
a) Římskokatolickou farností Velehrad, Nádvoří 206, 687 06 Velehrad, IČ 46956484, a obcí
Velehrad, Hradišťská 231, 68706 Velehrad, IČ 00291536, ve znění přílohy č. 0288-14-P02;
b) Římskokatolickou farností Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice, IČ
00543080, a městysem Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice, IČ 00568708,
ve znění přílohy č. 0288-14-P03;
c) Římskokatolickou farností Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 274, IČ 48739511, a
obcí Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 70, IČ 00304417, ve znění přílohy č. 0288-14P04;
d) Římskokatolickou farností Lešná, 756 41 Lešná 37, IČ 48739723, a obcí Lešná, 756 41
Lešná 36, IČ 00303992, ve znění přílohy č. 0288-14-P05;
e) Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě, Velká Lhota 30, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 47658347, a obcí Velká Lhota, Velká Lhota 33, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00304409, ve znění přílohy č. 0288-14-P06;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu mezd průvodců v sakrálních
památkách v rámci projektu Otevřené brány, a to:
a) Římskokatolické farnosti Velehrad, Nádvoří 206, 687 06 Velehrad, IČ 46956484, ve výši
30 000 Kč;
b) Římskokatolické farnosti Luhačovice (pro průvodce v kostele v Pozlovicích), Pod
Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice, IČ 00543080, ve výši 8.100 Kč;
c) Římskokatolické farnosti Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 274, IČ 48739511, ve
výši 22 000 Kč;
d) Římskokatolické farnosti Lešná, 756 41 Lešná 37, IČ 48739723, ve výši 10.000 Kč;
e) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě, Velká Lhota 30, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 47658347, ve výši 10.000 Kč;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0061/2014 dle přílohy č. 0288-14-P07.

18

Projekt "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy" – smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R07/14

schvaluje
a) uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a společností Povodí Moravy, s. p.,
se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, na pozemku p. č. 10141/1
zapsaného na LV č. 1029 pro k. ú. Hodonín dle přílohy č. 0315-14-P02;
b) uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem Strážnice, se
sídlem náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice, IČ 00285315, na pozemku p. č. 1694
zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. Strážnice na Moravě dle přílohy č. 0315-14-P03, přičemž v
souladu s usnesením města Strážnice bude ke smlouvě připojena příloha uvedená v příloze
č. 0315-14-P04 nebo č. 0315-14-P05.
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19

Školství - investiční záměr, investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R07/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1011/3/150/385/01/14 s
názvem "ZUŠ Valašské Klobouky - oprava střešního pláště" dle přílohy č. 0304-14-P01;
2. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, dle přílohy č. 0304-14-P02;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "ZUŠ
Valašské Klobouky - oprava střešního pláště" příspěvkovou organizaci Základní umělecká
škola Valašské Klobouky, IČ 46311149.

20

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R07/14

souhlasí
1. s uzavřením smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou organizací
Zlínského kraje:
a) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, a Václav Hrabec s. r. o., IČ 26256231, a to na
dobu určitou od 08.04.2014 do 31.12.2014, dle přílohy č. 0305-14-P02;
b) Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, a Terezií Matoškovou, IČ 63684781, a to
na dobu určitou od 01.05.2014 do 30.04.2019, dle přílohy č. 0305-14-P03;
2. s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor:
a) dodatku č. 2 mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje Základní umělecká škola
Vsetín, IČ 00851906, a DAF INNOVA s. r. o., IČ 26827930, a to na dobu určitou do
31.03.2017, dle přílohy č. 0305-14-P04;
b) dodatku č. 1 mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje Základní umělecká škola
Vsetín, IČ 00851906, a Janem Hořanským, IČ 87699231, a to na dobu určitou do
31.12.2017, dle přílohy č. 0305-14-P06;
c) dodatku č. 1 mezi Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, a
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Krajská pedagogicko-psychologická poradna a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, a to na dobu
neurčitou, dle přílohy č. 0305-14-P08.

21

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R07/14

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198:
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- projektoru el. data, inventární číslo zl 20, rok zařazení 2007, pořizovací cena 119.923 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
- lonosepu 900.1, inventární číslo 2013043, rok zařazení 1995, pořizovací cena 180.690 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
a to formou fyzické likvidace.

22

Projekt "Lidské zdroje - bohatství Bílých Karpat"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R07/14

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/10/0269,
dle přílohy č. 0302-14-P01.

23

Veřejná zakázka - Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj služeb Technologického
centra kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R07/14

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Bezpečnostní infrastruktura
a rozvoj služeb Technologického centra kraje", dle přílohy č. 0307-14-P01.

24

Žádost soukromé střední školy o stanovisko kraje ke změnám v rejstříku škol a
školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R07/14

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení požadované Střední
školou pedagogickou a sociální Zlí, s. r. o., IČ 25344587, ve znění přílohy č. 0308-14-P03.

25

13. ročník Ocenění žáků Zlínského kraje 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R07/14

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů 13. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje 2014, dle přílohy č.
0301-14-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0301-14-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr žáků Zlínského kraje k ocenění, dle přílohy č. 030114-P03.
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Sociální služby - změny investičních fondů na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R07/14

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení investičního fondu ve výši 170.000 Kč, dle přílohy
č. 0312-14-P02;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0312-14-P03;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0312-14-P04.

27

Přidělení finanční podpory (dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R07/14

rozhodla
ve smyslu čl. 3 odst. 3.3 Výzvy na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze
Sociálního fondu Zlínského kraje o krácení dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje všem
žadatelům o 16,4 procenta dle přílohy č. 0311-14-P02;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně
zdravotních aktivit a akcí za podmínky dodržení věcného záměru, v členění:
1) AKROPOLIS, o. s, IČ 28552709, ve výši 15.000 Kč na projekt Pravidelné aktivity pro
rodiče a děti na posílení vztahů v rodině,
2) Auxilium, o. p. s., IČ 02083825, ve výši 25.000 Kč na projekt Edukativní aktivity pro rozvoj
kompetencí pečujících osob,
3) Auxilium, o. p. s., IČ 02083825, ve výši 16.000 Kč na projekt Zdravotní plavání pro
děti/mládež s nejtěžším stupněm ZP,
4) Centrum pro rodinu BERUŠKA, IČ 26609908, ve výši 30.000 Kč na projekt Poznej své
město 2014 (9. ročník) budování vztahů v rodině a vztahu k rodnému městu,
5) Centrum pro rodinu Uherský Brod, IČ 22843477, ve výši 17.000 Kč na projekt Sportovní
den pro rodinu,
6) Centrum pro rodinu Vizovice o. s., IČ 22856919, ve výši 37.000 Kč na projekt Zahradní
slavnost aneb oslava dne maminek a celé rodiny,
7) Centrum pro rodinu Zlín o. s., IČ 48473936, ve výši 17.000 Kč na projekt Den pro rodinu,
8) Centrum pro seniory Zachar, IČ 26990717, ve výši 12.000 Kč na projekt Aktivitou proti
stařecké demenci,
9) Centrum pro seniory Zachar, IČ 26990717, ve výši 22.000 Kč na projekt Pohybem ke
zlepšení kondice,
10) Dagmar Hodulíková, bytem Kučerovo nám. 483, Uherský Brod, ve výši 15.000 Kč na
projekt KLIM - THERAPY,
11) Dětské centrum Beruška o. s., IČ 22864008, ve výši 32.000 Kč na projekt Pohádkový
les s Beruškou,
12) DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476, ve výši 71.000 Kč na projekt Jednorázové a
pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi,
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13) Domov Jitka o. p. s., IČ 28634764, ve výši 16.000 Kč na projekt Hipoterapie pro Domov
Jitka,
14) Domov Jitka o. p. s., IČ 28634764, ve výši 23.000 Kč na projekt Týdenní ozdravný pobyt
Kychová,
15) Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, IČ 75080621, ve výši
21.000 Kč na projekt Hravé chvilky u maminky (hry na podporu psychomotorického vývoje
dětí),
16) Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, ve výši 10.000 Kč na projekt Jak zvládnout
stáří s demencí,
17) Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, ve výši 10.000 Kč na projekt "S mámou mě
baví svět II.",
18) IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s
vámi", IČ 48472042, ve výši 17.000 Kč na projekt Relaxační a ozdravný pobyt pro zdravotně
postižené spoluobčany v srdci Hostýnských vrchů realizovaný od 28.06.-05.07.2014 ,
19) Jakub Laga, bytem Trávník 191, Kroměříž, ve výši 35.000 Kč na projekt 14-ti denní
rehabilitační pobyt v Centru Adeli v Piešťanech,
20) Jana Kučná, bytem Horní Lideč 255, Horní Lideč, ve výši 35.000 Kč na projekt Léčebný
pobyt v Adeli centru - stimulace pomocí vesmírně med. přístrojů,
21) Klub bechtěreviků o. s., IČ 00550477, ve výši 22.000 Kč na projekt "Aktivitou k zdraví.",
22) Klub dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, ve výši 10.000 kč na projekt Jarní relaxační
pobyt pro seniory z řad dárců krve hotel Kahan Horní Bečva v termínu 09.05.201411.05.2014,
23) Klub dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, ve výši 5.000 Kč na projekt Výroční členská
schůze Klubu dárců krve Kroměřížska,
24) Klub důchodců Valašské Klobouky, IČ 26600927, ve výši 16.000 Kč na projekt Pohybem
k lepší kondici a zdraví,
25) Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, IČ 70238952, ve výši 48.000 Kč na projekt
Hurá děti bezpečně na prázdniny,
26) Krajská rada seniorů Zlínského kraje, IČ 02250365, ve výši 30.000 Kč na projekt
Průběžné poskytování poradenské činnosti seniorům v oblasti zdravotní, sociální a
vzdělávací,
27) Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, ve výši 50.000 Kč na projekt Cvičíme pro zdraví pravidelné pohybové kurzy,
28) Mateřské a rodinné centrum Beruška, IČ 22847685, ve výši 15.000 Kč na projekt
Sportovní, relaxační a naučné setkávání rodičů a dětí,
29) Mateřské a rodinné centrum NEBOJSA, IČ 22870211, ve výši 19.000 Kč na projekt
Lidové zpívánky s Nebojsou,
30) Mateřské centrum Klubíčko, o. s., IČ 26602024, ve
výši 27.000 Kč na projekt Klubíčko světel aneb světýlko do každé rodiny,
31) Mateřské centrum Klubíčko, o. s., IČ 26602024, ve výši 10.000 Kč na projekt
Porozumění - edukativní programy pro osoby se zdravotním postižením,
32) Mateřské centrum Slavičín, o. s., IČ 22835091, ve výši 30.000 Kč na projekt Dětské
Olympijské hry,
33) Michaela Bičová, IČ 68760141, ve výši 80.000 Kč na projekt Hipoterapie na každý den,
34) Nadace Jana Pivečky, IČ 65792424, ve výši 18.000 Kč na projekt SENIOR-FIT II.,
35) Nevšová dětem, o. s., IČ 01420411, ve výši 15.000 Kč na projekt Dětské čarodějnické
odpoledne,
36) Nevšová dětem, o. s., IČ 01420411, ve výši 10.000 Kč na projekt Rehabilitační cvičení
pro seniory,
37) Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, ve výši 15.000 Kč na projekt Dnes
jsem "na koni",
38) Oblastní spolek ČČK Kroměříž, IČ 00426351, ve výši 30.000 Kč na projekt Oceňování
bezplatných dárců krve,
39) Oblastní spolek ČČK Kroměříž, IČ 00426351, ve výši 16.000 Kč na projekt Rekondiční
pobyt seniorů,
40) Oblastní spolek ČČK Uherské Hradiště, IČ 00426385, ve výši 33.000 Kč na projekt
Náklady spojené s předáváním ocenění bezplatným dárcům plné krve od 10 odběrů a
dárcům derivátů krve od 40 odběrů v roce 2014,
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41) Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 66.000 Kč na
projekt Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Oblastním spolkem Českého červeného
kříže Zlín,
42) Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 12.000 Kč na
projekt Úcta ke stáří - pobytový program pro seniory,
43) Ondřej Heryán, bytem Vidče 311, Vidče, ve výši 22.000 Kč na projekt
KLIMTHERAPY18+ rehabilitační samoplátecký specializační program,
44) ONKO Zlín, IČ 02492415, ve výši 21.000 Kč na projekt Pravidelné rehabilitační cvičení v
bazénu a na karimatkách pro onkolog. pacienty,
45) ONKO Zlín, IČ 02492415, ve výši 19.000 Kč na projekt Rekondiční pobyt pro
onkologické pacienty s pevným programem,
46) Poselství života o. p. s., IČ 22899278, ve výši 50.000 Kč na projekt SPOLČO
PAMPELIŠKA,
47) Přátelé harmonické výchovy, o. s., IČ 26570106, ve výši 17.000 Kč na projekt Babička s
dědečkem vypráví,
48) Přátelé harmonické výchovy, o. s., IČ 26570106, ve výši 19.000 Kč na projekt Waldíkovy
tvořivé dílny 2014,
49) Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdružení, IČ 26534703, ve výši 49.000
Kč na projekt Učíme se nápodobou (R+D),
50) Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s., IČ 22692398, ve výši 41.000 Kč na projekt
Rekondičně, rehabilitační cvičení,
51) Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s., IČ 22692398, ve výši 11.000 Kč na projekt
Rodinné, zážitkové odpoledne,
52) Rodinné centrum Valašské Klobouky, občanské sdružení, IČ 26553821, ve výši 43.000
Kč na projekt Rodiče hrají dětem loutkové divadlo,
53) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, ve
výši 17.000 Kč na projekt Pošmátrej a uvidíš - cyklus vzdělávacích a přednáškových aktivit
pro osoby se zrakovým postižením,
54) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, ve
výši 35.000 Kč na projekt Sociálně rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým zrakovým
postižením se zaměřením na výuku prostorové orientace a samostatného pohybu,
55) Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, IČ 75833328, ve
výši 15.000 Kč na projekt RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK 2014,
56) Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Zlín, IČ 61716936, ve výši 20.000
Kč na projekt Edukačně - preventivní pobyt se zdravotním programem pro diabetiky I. a II.
typu,
57) Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Zlín, IČ 61716936, ve výši 10.000
Kč na projekt Skupinové pravidelné rekondiční a rehabilit. plavání s možností cvičení ve
vodě pro diabetiky,
58) Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín, IČ 49563327, ve výši 15.000 Kč na
projekt Plavání a cvičení v bazénu,
59) Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín, IČ 49563327, ve výši 16.000 Kč na
projekt Rekondiční a edukační pobyt se zdravotním programem pro diabetiky,
60) Svaz postižených civilizačními chorobami ČR Základní organizace Kroměříž, IČ
64422453, ve výši 29.000 Kč na projekt Rekondičně rehabilitační pobyt pro postižené
civilizačními chorobami,
61) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace diabetiků Zlín,
IČ 68726589, ve výši 35.000 Kč na projekt Rekondiční a edukační pobyt pro diabetiky,
62) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace ROSKA Zlín,
IČ 62181891, ve výši 13.000 Kč na projekt Rekondiční pobyt osob s roztroušenou
sklerózou,
63) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. - okresní organizace Vsetín, IČ
62334417, ve výši 29.000 Kč na projekt Pobytový program, rekondiční pobyt osob se
zdravotním postižením civilizačních chorob,
64) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. - okresní organizace Vsetín, IČ
62334417, ve výši 29.000 Kč na projekt Rekondiční pobyt, s cvičením seniorů a osob se
zdravotním postižením civilizačním onemocněním,
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65) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. Krajská organizace kraj Zlínský, IČ
70925402, ve výši 29.000 Kč na projekt Rekondiční pobyt seniorů a osob se zdravotním
postižením civilizačním onemocněním,
66) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace č. 1 Kroměříž, IČ
18188052, ve výši 41.000 Kč na projekt Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižené
horních a dolních končetin, páteře,
67) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Uherské
Hradiště, IČ 62830392, ve výši 46.000 Kč na projekt Pobytový program - ozdravně
rekondiční pobyt, pro osoby se zdravotním a tělesným postižením,
68) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Zlín, IČ
62181017, ve výši 10.000 Kč na projekt Rehabilitační cvičení v bazénu, plavání;
69) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Zlín, IČ
62181017, ve výši 25.000 Kč na projekt Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižení horních
a dolních končetin, páteře,
70) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 16.000 Kč na projekt Komplexní program pro tělesně postižené občany kompenzační pomůcky a jejich vliv na zdraví uživatelů a s tím spojené sociálně-právní
minimum,
71) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 25.000 Kč na projekt Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a
psychický rozvoj členů STP MO Vsetín,
72) Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., okresní organizace Vsetín, IČ 64124070, ve výši
23.000 Kč na projekt rehabilitačně - rekondiční pobyt tělesně postižených osob v
Luhačovicích,
73) TJ MONTY - dostihová stáj Kunovice, IČ 61704458, ve výši 83.000 Kč na projekt
Hiporehabilitace (rehabilitace zdravotně postižených dětí a dospělých pomocí koně),
74) Vladislava Pospíšilová, bytem Kříby 238, Uherský Brod, ve výši 24.000 Kč na projekt
Speciální léčba DMO - Klim-therapy
b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Sociálního fondu Zlínského
kraje dle přílohy č. 0311-14- P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu
Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit městu Karolinka, IČ 00303909, ve
výši 70.000 Kč na projekt "Moderní senior" - "Chceme být "cool"prarodiče".

28

Soudní smír

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R07/14

schvaluje
uzavření soudního smíru mezi žalobcem Markem Olbertem, nar. 07.10.1974, bytem Čs.
Legií 102, 742 83 Klimkovice, a žalovaným Zlínským krajem, IČ 70891320, třída T. Bati 21,
761 90 Zlín dle přílohy č. 0291-14-P02.
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29

Dohoda o splátkách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R07/14

schvaluje
uzavření dohody o splátkách mezi Zlínským krajem, jako věřitelem, a společností R.K.R. cz
s. r. o., IČ 26788501, se sídlem Třinec - Lyžbice, Požárnická 100, PSČ 739 61, jako
dlužníkem, ve znění přílohy č. 0290-14-P02.

30

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R07/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Obnova rámcové
licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb" dle přílohy č.
0292-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SoftwareOne Czech Republic s. r. o., se sídlem
Želetavská 1448/7, 140 00 Praha 4, IČ 24207519;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SoftwareOne Czech Republic s. r. o., se sídlem
Želetavská 1448/7, 140 00 Praha 4, IČ 24207519, dle přílohy č. 0292-14-P02;
3. uzavření smlouvy se společností Microsoft Ireland Operation Limited, se sídlem v
Dublinu, Atrium Building Block B, Carmenthall Road, Sandyford Industrial Estate, Irsko, na
licenční program Enterprise Agreement za podmínek dle přílohy č. 0292-14-P03.

Zlín 8. dubna 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Ivan Mařák v. r.
náměstek hejtmana
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