R11/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 11. zasedání dne 02.06.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R11/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0505-14-P01.
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Kontaktní centrum pro východní trhy - navýšení dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R11/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit navýšení účelové neinvestiční dotace společnosti Mersinis, spol. s r. o., IČ
01489682, o 200.000 Kč na celkovou výši 770.000 Kč na provoz Kontaktního centra pro
východní trhy – výkonná jednotka pro teritorium Čínské lidové republiky v roce 2014, na
mzdové náklady a provozní náklady, na informační a konzultační činnost, na organizaci
seminářů a obchodních a podnikatelských misí dle přílohy č. 0491-14-P01;
2. schválit navýšení účelové neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře Zlínského
kraje, IČ 29319676, o 200.000 Kč na celkovou výši 770.000 Kč na provoz Kontaktního
centra pro východní trhy – výkonná jednotka pro teritorium Společenství nezávislých států a
pobaltských států v roce 2014, na mzdové náklady a provozní náklady, na informační a
konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních a podnikatelských misí dle přílohy
č. 0491-14-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0099/2014 dle přílohy č.0491-14-P03.

3

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R11/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb", dle přílohy č. 0493-14-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část A - Stavební úpravy, kterou předložili uchazeči ve
sdružení dvou dodavatelů vedoucí účastník sdružení PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o., se sídlem Podvalí 629, 752
01 Kojetín I – Město, IČ 25896873,
a druhý účastník sdružení RADEKOV spol. s r. o. se sídlem U Trati 2620, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 41035933;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část B - Interiér, kterou předložil uchazeč KORYNA a. s.,
se sídlem Kopečná 940/14, 602 00 Brno, IČ 26309165;
3. uzavření smlouvy o dílo pro část A - Stavební úpravy s uchazeči ve sdružení dvou
dodavatelů vedoucí účastník sdružení PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o., se sídlem Podvalí 629, 752
01 Kojetín I – Město, IČ 25896873,
a druhý účastník sdružení RADEKOV spol. s r. o. se sídlem U Trati 2620, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 41035933, dle příloh č. 0493-14-P03 až č. 0493-14-P05;
4. uzavření smlouvy o dílo pro část B - Interiér s uchazečem KORYNA a. s., se sídlem
Kopečná 940/14, 602 00 Brno, IČ 26309165, dle příloh č. 0493-14-P06 až č. 0493-14-P08.

4

Školství, zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R11/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1002/3/150/380/12/13 - 01/05/14 na akci "SŠ oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce školní
kuchyně", dle přílohy č. 0495-14-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 0495-14-P02;
3. změnu č. 1 rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Střední
škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, na realizaci akce „SŠ oděvní a služeb
Vizovice - rekonstrukce školní kuchyně", dle přílohy č. 0495-14-P03, za podmínky schválení
navýšení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0103/2014, dle přílohy č. 0495-14-P04;
5. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Morkovice-Slížany, Náměstí 115, 768
33 Morkovice, IČ 00287504, na akci: „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje výjezdová základna Morkovice-Slížany“, dle přílohy č. 0495-14-P05;
6. uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02
Děčín, IČ 24729035, na akci: "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - II.
etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí", dle přílohy č. 049514-P07,
7. uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností E.ON Distribuce
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na akci: "Domov pro
seniory Luhačovice" dle přílohy č. 0495-14-P08;
8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE
GasNet s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, na akci: "Domov pro
seniory Luhačovice" dle přílohy č. 0495-14-P09;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení poskytnutí investiční dotace o 1.982.000 Kč
na 7.099.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, na realizaci akce „SŠ oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce školní kuchyně";
ukládá
vedoucímu Odboru investic, zajistit zpracování studie objektu ve vlastnictví Zlínského kraje v
Uherském Hradišti, s vyčíslením předběžných nákladů akce „ZUŠ Uherské Hradiště –
stěhování ZUŠ do náhradních prostor“.

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R11/14

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek veřejné zakázky "Technologie pro Standardizaci krajského
operačního střediska Zdravotnické záchranné služby p. o.", dle přílohy č. 0496-14-P01;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky v plném rozsahu v souladu s písemnou zprávou, dle přílohy č.
0496-14-P02,
2. opětovné zahájení veřejné zakázky na dodávku technologie zařízení sálu operačního
řízení a servisních služeb s názvem „Technologie pro Standardizaci krajského operačního
střediska ZZS ZK p. o. II." formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0496-14-P03
až č. 0496-14-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Přemek Kubala, Libor Maděra,
Ing. David Neulinger a náhradníky – Ing. Radovan Kojecký, Renata Šimečková, Mgr. Michal
Uherek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: MUDr. Dorián Pfeifer, Libor Maděra, Ing.
David Neulinger, Ing. Pavel Černý, Ing. Tomáš Martinek a náhradníky - Renata Šimečková,
Ing. Přemek Kubala, Mgr. Michal Uherek, Ing. Věra Ptáčková, RNDr. Ivo Skrášek,
3. hodnoticí komisi ve složení: MUDr. Dorián Pfeifer, Libor Maděra, Ing. Jitka Hlavačková,
Ph.D., MBA, Ing. David Neulinger, Ing. Pavel Černý, Ing. Tomáš Martinek a náhradníky Renata Šimečková, Ing. Přemek Kubala, Ing. Jitka Václavíková, Mgr. Michal Uherek, Ing.
Věra Ptáčková, RNDr. Ivo Skrášek;
zm ocňuje
na základě mandátní smlouvy a jejího dodatku společnost EuroPace s. r. o., IČ 28314638,
se sídlem Mášova 11, 602 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce „Technologie pro Standardizaci krajského operačního střediska ZZS ZK p. o. II."
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0496-14-P12.
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Strategie inteligentní specializace Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R11/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit krajskou přílohu Strategie inteligentní specializace za
Zlínský kraj, ve znění dle přílohy č. 0494-14-P02.

7

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R11/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. UP/1061/13/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452447823, a Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, 761
90 Zlín, IČ 70891320, dle přílohy č. 0473-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0020/2014 dle přílohy č. 0473-14-P03.

8

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R11/14

schvaluje
dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci č. D/0032/2013/STR dle přílohy č. 0474-14-P02.

9

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R11/14

souhlasí
1. s pronájmem části pozemku p. č. 6439/1, o výměře 25 m 2, ostatní plocha, v k. ú.
Napajedla příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, Jaroslavu Markytánovi, Daniele Markytánové, Robertu Kameníkovi a Barboře
Kameníkové, všichni bytem Dr. Beneše 760, Napajedla, PSČ 763 61, na dobu určitou od
24.06.2014 do 23.06.2024 za nájemné ve výši 523 Kč za období od 24.06.2014 do
31.12.2014 a ve výši 1.000 Kč/rok od 01.01.2015, dle přílohy č. 0475-14-P02;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, a to:
a) serveru Netfinity 3000, inventární číslo 900046, pořizovací cena 160.178 Kč, zůstatková
cena 0 Kč,
b) počítačové sestavy PC300 s tiskárnou, inventární číslo 900042, pořizovací cena 122.903
Kč, zůstatková cena 0 Kč,
c) rádiové sítě, inventární číslo 900048, pořizovací cena 413.722 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
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d) plasmy display PDP-505, inventární číslo 950320, pořizovací cena 234.300 Kč,
zůstatková cena k datu 30.04.2014 činí 54.365 Kč,
vše formou fyzické likvidace;
schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, PSČ 761 90 Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0475-14-P04;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem Uherské
Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471,
dle přílohy č. 0475-14-P05.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R11/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 1128/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Návojná:
- p. č. 969/2, ostatní plocha,
- p. č. 1986/1, ostatní plocha,
- p. č. 1986/2, ostatní plocha,
- p. č. 1986/6, ostatní plocha,
- p. č. 1986/9, ostatní plocha,
- p. č. 1986/10, ostatní plocha,
- p. č. 1986/11, ostatní plocha,
- p. č. 1986/12, ostatní plocha,
- p. č. 1986/18, ostatní plocha,
- p. č. 1986/19, ostatní plocha,
- p. č. 1986/20, ostatní plocha,
- p. č. 1986/21, ostatní plocha,
- p. č. 1986/23, ostatní plocha,
- p. č. 1986/24, ostatní plocha,
- p. č. 1986/25, ostatní plocha,
- p. č. 1986/27, ostatní plocha,
- p. č. 1986/28, ostatní plocha,
- p. č. 1992/69, ostatní plocha,
- p. č. 1992/70, ostatní plocha,
- id. 1/2 p. č. 1992/76, ostatní plocha,
- p. č. 1992/62, ostatní plocha,
- p. č. 1992/63, ostatní plocha,
- p. č. 1992/64, ostatní plocha,
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- p. č. 1990/6, ostatní plocha,
- p. č. 1990/4, ostatní plocha,
- p. č. 1992/40, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Návojná, Návojná 101, 763 32 Nedašov, IČ 00226220;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Návojná:
- p. č. 160/14, ostatní plocha,
- p. č. 160/35, ostatní plocha,
- p. č. 160/28, ostatní plocha,
- p. č. 160/19, ostatní plocha,
- p. č. 160/29, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Návojná, Návojná 101, 763 32 Nedašov, IČ 00226220;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč - Nové Město:
- p. č. 2051/41, ostatní plocha,
- p. č. 2051/54, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 283 od Petra a Věry Barošových, oba bytem Kelč 90, 756 43 Kelč za
cenu ve výši 1.440 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota:
- p. č. 6332/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 129 od Ludmily Kovaříkové, bytem Svobodova 72, 687 24 Uherský
Ostroh - Ostrožské Předměstí za cenu ve výši 5.520 Kč.
II. neschválit úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Zlínského kraje včetně veškerých
jejích součástí a příslušenství, a to pozemku vedeného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm:
- p. č. 1128/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111.
III. předat nemovité věci uvedené:
- v bodu A. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov
pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, a
to ke dni jeho nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodu A. 2. a B. 1. - 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodu A. 3. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb
Návojná, Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČ 70850852, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R11/14

ruší
výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou cenu za odprodej nemovitého majetku Zlínského
kraje vyhlášené záměrem evid. č. EKO/009/2014 schválené usnesením Rady Zlínského
kraje ze dne 13.01.2014 č. 0016/R01/14 - část schvaluje, bod C.
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schvaluje
záměr úplatného převodu pozemku včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
- p. č. st. 239, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba čp. 87, objekt k bydlení,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 238 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R11/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
obdarovaný:
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,
- 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 do vlastnictví obce Návojná, Návojná
101, PSČ 763 32 Nedašov, IČ 00226220;
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 do vlastnictví obce Návojná, Návojná
101, PSČ 763 32 Nedašov, IČ 00226220;

B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady s převodem spojené hradí převodce, vyjma
bodu 2, druhé pořadí a bodu 3, kdy náklady s převodem hradí kupující:
1. pozemků:
- p. č. 1080, ostatní plocha,
- p. č. 1089/1, ovocný sad,
- p. č. 1089/2, ostatní plocha
- p. č. 1089/3, ostatní plocha,
- p. č. 1089/6, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice do vlastnictví Romana Klesného,
trvale bytem Brigádnická 1003, Zlín - Malenovice, PSČ 763 02 za cenu 800.000 Kč;
2. pozemků
- p. č. 2831, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č. p. 1627, jiná
stavba,
- p. č. 2832/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2563 pro obec a k. ú. Vsetín do vlastnictví jednomu ze subjektů v
pořadí:
- první v pořadí: město Vsetín, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 00304450,
za cenu 3.210.000 Kč, za předpokladu, že uzavře kupní smlouvu o převodu předmětných
nemovitých věcí do 30.06.2014 a zaplatí kupní cenu do 30 dnů od jejího uzavření,
- druhý v pořadí: Sbor církve bratrské ve Vsetíně – Maják, se sídlem Smetanova 1140,
Vsetín, PSČ 755 01, IČ 73634506, za cenu 3.000.000 Kč po navýšení o náklady řízení za
cenu 3.125.500 Kč, za předpokladu, že uzavře kupní smlouvu o převodu předmětných
nemovitých věcí a zaplatí kupní cenu do 30 dnů od jejího uzavření;
3. 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 do vlastnictví Nad Sadovou, s. r. o., se sídlem Přerov - Přerov I-Město, gen.
Štefánika 185/38, PSČ 750 02, IČ 29198836, za cenu 21.000 Kč.

13

Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji - Dohoda č. 4 o úpravě soupisu dokladů a
účtů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R11/14

schvaluje
uzavření dohody č. 4 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OP Životní prostředí č.
09028956 s názvem NATURA 2000 ve Zlínském kraji se Státním fondem životního prostředí
České republiky, IČ 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, dle přílohy č.
0488-14-P01.

14

Směrnice - Zásady pro poskytování finančních prostředků z Havarijního účtu pro
ochranu jakosti vod Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R11/14

schvaluje
Směrnici SM/79/01/14 - Zásady pro poskytování finančních prostředků z Havarijního účtu
pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje, dle přílohy 0489-14-P01, s účinností od 01.07.2014.
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15

Doprava - změna objemu prostředků na platy v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R11/14

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, v roce 2014 z částky 14.220.000 Kč o 1.282.000 Kč, na
celkovou výši 15.502.000 Kč, dle přílohy č. 0483-14-P02.

16

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
p. o., změna investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R11/14

bere na vědomí
neinvestiční dotaci Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace příspěvkovou organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, v celkové výši 68.000 Kč dle přílohy č. 0479-14-P03;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0100/2014 dle přílohy č. 0479-14-P02,
b) navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 0479-14P06;
c) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2014, dle přílohy č. 0479-14-P07.

17

Projekt "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje - průvodce a web" - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R11/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0101/2014 dle přílohy č. 0480-14-P02.

18

Projekt "Za železnou oponou"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R11/14

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Za železnou oponou" dle příloh č. 0481-14-P01 a č.
0481-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0102/2014 dle přílohy č. 0481-14-P03;
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ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126,
dopracovat projekt "Za železnou oponou" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č.
0481-14-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory na projekt v rámci fondů
EHP - CZ06 Kulturní dědictví a současné umění pro programovou oblast č. 16 – „Zachování
a revitalizace kulturního dědictví“ včetně všech povinných příloh v termínu do 20.06.2014;
2. řediteli příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126,
předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt v rámci fondů EHP - CZ06 Kulturní dědictví
a současné umění pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního
dědictví“ včetně všech povinných příloh v termínu do 20.06.2014.

19

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Gastronomie a folklór
Moravy a Slezska“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R11/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování při
realizaci projektu „Gastronomie a folklór Moravy a Slezska“ mezi Zlínským krajem,
Jihomoravským krajem, IČ 70888337, Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a
Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 0482-14-P02.

20

Školství - změny zřizovacích listin a změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R11/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských zařízení dle příloh č.
0499-14-P02 a č. 0499-14-P03;
schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.09.2014 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem:
1. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832:
a) výmaz (převod) místa, kde se uskutečňuje činnost Domova mládeže, na adrese
Štěchovice 1315, 767 01 Kroměříž;
b) snížení (převod) nejvyššího povoleného počtu lůžek v Domově mládeže z 930 na 680;
c) výmaz (převod) místa, kde se uskutečňuje činnost Školní jídelny, na adrese Štěchovice
1315, 767 01 Kroměříž;
d) snížení (převod) nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve Školní jídelně z 3000 na
1800;
2. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086:
a) výmaz místa, kde se uskutečňuje činnost Domova mládeže, na adrese Koperníkova 20,
767 31 Kroměříž;
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b) zápis (převod) místa, kde se uskutečňuje činnost Domova mládeže, na adrese
Štěchovice 1315, 767 01 Kroměříž;
c) zvýšení (převod) nejvyššího povoleného počtu lůžek v Domově mládeže z 90 na 250;
d) výmaz místa, kde se uskutečňuje činnost Školní jídelny, na adrese Koperníkova 20, 767
31 Kroměříž;
e) zápis (převod) místa, kde se uskutečňuje činnost Školní jídelny, na adrese Štěchovice
1315, 767 01 Kroměříž;
f) zvýšení (převod) nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve Školní jídelně z 330 na
1200;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu Zlínského
kraje návrhy na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení v termínu
do 30.06.2014.

21

Školství - smlouva o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R11/14

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, a Alešem
Kořénkem, IČ 74399136, a to na dobu neurčitou, dle příloh č. 0498-14-P01 až č. 0498-14P03.

22

Projekt "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském
kraji" - přímý výběr dodavatele na zajištění tlumočnických služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R11/14

schvaluje
postupem dle finančního limitu 1, uvedeným v čl. 6 části II směrnice SM/24/04/13, přímý
výběr dodavatele na zajištění tlumočnické služby, která je realizována v rámci projektu
"Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji", a to na
základě odst. 1 čl. 10 části III směrnice SM/24/02/13.

23

Plnění akčních plánů Koncepce romské integrace, protidrogové politiky a prevence
kriminality za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R11/14

bere na vědomí
1. plnění Akčního plánu Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009-2013 za
rok 2013, dle přílohy č. 0501-14-P01;
2. plnění Akčního plánu Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016
za rok 2013, dle přílohy č. 0501-14-P02;
3. plnění Akčního plánu Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014
za rok 2013, dle přílohy č. 0501-14-P03.
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24

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R11/14

bere na vědomí
Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2013 dle přílohy č.
0504-14-P02.

25

Změna ve složení komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci
kriminality

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R11/14

odvolává
s účinností od 03.06.2014 stálého hosta Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou
prevenci a prevenci kriminality Mgr. Danu Samiecovou;
jmenuje
paní Mgr. Gabrielu Hrdinovou stálým hostem Komise Rady Zlínského kraje pro
protidrogovou prevenci a prevenci kriminality s účinností od 03.06.2014.

26

Převod majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R11/14

předává
s účinností od 03.06.2014 movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15
Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, dle přílohy č. 0485-14-P01.

27

Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R11/14

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č. st. 6441,
zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0487-14-P01;
2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0487-14-P02.
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28

Informace o soudních sporech v samostatné působnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R11/14

bere na vědomí
informaci o stavu aktuálních soudních řízení, v nichž vystupuje jako žalobce či žalovaný
Zlínský kraj v samostatné působnosti dle přílohy č. 0484-14-P01.

29

Soudní smír

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R11/14

schvaluje
uzavření soudního smíru mezi žalobcem Robertem Vargou, nar. 13.09.1962, bytem
Dělnická 1056, 763 12 Vizovice, a žalovaným Zlínským krajem, IČ 70891320, třída T. Bati
21, 761 90 Zlín dle přílohy č. 0486-14-P02.

30

Doplněný návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
18.06.2014 - 1. doplnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R11/14

schvaluje
doplněný návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 18.06.2014
uvedený v příloze č. 0490-14-P02.

Zlín 2. června 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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