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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 09.06.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R12/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0551-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0745/R16/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí v termínu do 31.05.2014 předložit Radě Zlínského kraje
návrh rozpočtového opatření č. ZZK, které bude navrhovat zapojení příjmů z pojistného
plnění přijatého na účet kraje od pojišťovny v roce 2013 a 2014 v souvislosti s pojistnou
událostí na objektech Domova pro seniory Nezdenice, začleněného do příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, ve prospěch navýšení výdajů
rozpočtu ORJ 100 Odbor sociálních věcí určených na příspěvky pro příspěvkové organizace
(ORG 9100).“ - na termín plnění 25.08.2014.
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SPZ Holešov - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R12/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0111/2014, dle přílohy č. 0529-14-P01.

3

Kultura - Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R12/14

schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku
Vsetín - 1. etapa - dodávka stavby" z důvodu překročení předpokládané hodnoty veřejné
zakázky, v souladu s přílohou č. 0518-14-P01;
2. zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Muzeum regionu Valašsko, p. o. stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa - dodávka stavby II." formou otevřeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 0518-14-P02 až č. 0518-14-P09;
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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. hodnoticí 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 II." podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č.
0518-14-P10.
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Kultura - závěrečné vyhodnocení projektu "Hvězdárna Valašského Meziříčí, p. o. Obloha na dlani"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R12/14

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Hvězdárna Valašského Meziříčí, p. o. - Obloha na dlani",
dle přílohy č. 0519-14-P01.
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Sociální služby - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R12/14

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
910/3/100/120/06/12-04/05/14 s názvem: Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová IV. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská dle přílohy č. 0524-14-P02;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
911/3/100/121/09/12-02/05/14 s názvem: Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice dle přílohy č. 0524-14-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0113/2014, dle přílohy č. 0524-14-P04.
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Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R12/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodávka stavby" dle přílohy č. 0525-14-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Domov pro seniory Jasenka,
Vsetín - dodávka stavby", kterou předložil dodavatel UNISTAV a. s., se sídlem Příkop 838/6,
60200 Brno - Zábrdovice, IČ 00531766;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby s dodavatelem UNISTAV a. s., se sídlem
Příkop 838/6, 60200 Brno - Zábrdovice, IČ 00531766, dle příloh č. 0525-14-P02 a č. 052514-P03.
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Sociální služby - Domov pro seniory Luhačovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R12/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Domov pro seniory Luhačovice - dodávka stavby" dle přílohy č. 0526-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Domov pro seniory Luhačovice dodávka stavby", kterou předložil uchazeč POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám 3663, 760
01 Zlín, IČ 00147389;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby s uchazečem POZIMOS, a. s., se sídlem K
Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389, dle příloh č. 0526-14-P02 a č. 0526-14-P03.
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Sociální služby - Domov pro seniory Seniorpark, Val. Meziříčí - I. etapa - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R12/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa - dodávka stavby" dle přílohy č.
0527-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč VW WACHAL a. s., se sídlem
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767
01 Kroměříž, IČ 25567225, dle příloh č. 0527-14-P02 a č. 0527-14-P03;
3. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
742/3/100/100/11/10 - 04/05/14 s názvem "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí
- I. etapa" dle přílohy č. 0527-14-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0114/2014, dle přílohy č. 0527-14-P05.
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Sociální služby - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - Domov
pro osoby se zdravotním postižením Zašová - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R12/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Sociální služby Vsetín p. o. - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa DZP Zašová - dodávka stavby", dle přílohy č. 0523-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Sociální služby Vsetín p. o. Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová - dodávka
stavby", kterou předložil uchazeč Zlínské stavby, a. s., se sídlem K majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 25317300;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby s uchazečem Zlínské stavby, a. s., se sídlem
K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 25317300; dle příloh č. 0523-14-P02 a č. 0523-14-P03.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R12/14

schvaluje [revokováno]
1. dodatek č. 2 projektového a finančního rámce projektu "Střední průmyslová škola
polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie", dle přílohy č. 0530-14-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0530-14P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0112/2014, dle přílohy č. 0530-14-P04;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu, ve spolupráci s Odborem investic a Odborem
řízení dotačních programů, předložit v termínu do 25.08.2014 Radě Zlínského kraje
investiční záměr akce "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – Realizace
úspor energie".
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Školství - investiční záměr akce "GJP a SOŠ Slavičín - Moderní evropská škola bez
jazykových bariér"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R12/14

schvaluje
1. zrušení usnesení Rady Zlínského kraje č. 0244/R06/13 ze dne 25.03.2013 z důvodu
nepřiznání dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR:

4/16

R12/14

a) část schvaluje, kterou Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr akce reprodukce
majetku Zlínského kraje č. 924/3/150/345/02/13 s názvem „Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín – Moderní evropská škola bez jazykových bariér“, dle přílohy
č. 0298-13-P01;
b) část pověřuje, kterou Rada Zlínského kraje pověřila příspěvkovou organizaci Gymnázium
Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327 výkonem funkce investora pro
přípravu a realizaci akce: „Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín –
Moderní evropská škola bez jazykových bariér“;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0106/2014, dle přílohy č. 0531-14-P01.
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Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce tepelného hospodářství technický dozor investora

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R12/14

bere na vědomí
1. protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství – výkon funkce TDS a
koordinátora BOZP", dle přílohy č. 0533-14-P01;
2. oznámení o zpětvzetí nabídky uchazeče Ing. Zdeněk Křiva - ZK servis, se sídlem
Štěpnická 1137, 686 00 Uherské Hradiště IČ 46198652, dle přílohy 0533-14-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč INVESTA UH, s. r. o., se sídlem
Dlouhá 688, 686 00 Uherské Hradiště IČ 26250942;
2. uzavření příkazní smlouvy s uchazečem INVESTA UH, s. r. o., se sídlem Dlouhá 688,
686 00 Uherské Hradiště, IČ 26250942, dle přílohy č. 0533-14-P03.
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Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - technický kanál - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R12/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice a. s. - výstavba interního
pavilonu - II. etapa - technický kanál“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh
č. 0534-14-P02 až č. 0534-14-P08;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. František Mikeštík,
Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Veronika Křižková, Petr Ruber, Ing. Tomáš Záhora.
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Projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)“ dodatek ke smlouvě ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R12/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt s názvem
"Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ZK", uzavřené mezi Zlínským krajem a
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b,
779 00 Olomouc, IČ 75084911, dle přílohy č. 0520-14-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě na "Dodávku koncových prvků projektu IVVS ZK",
uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Colsys s. r. o., se sídlem Buštěhradská 109,
272 03 Kladno-Dubí, IČ 14799634, dle přílohy č. 0520-14-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace na individuální projekt s názvem "Komunikační infrastruktura a napojení
IVVS ZK" s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, dle přílohy č. 0520-14P01, v termínu do 30.08.2014;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
na "Dodávku koncových prvků projektu IVVS ZK", uzavřeného mezi Zlínským krajem a
společností Colsys s. r. o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČ 14799634,
dle přílohy č. 0520-14-P02, v termínu do 30.08.2014.
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Projekt "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R12/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1034/3/170/175/05/14
"Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje", dle přílohy č.
0535-14-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, na rok 2014, IČ 62182137, dle přílohy č.
0535-14-P04;
souhlasí
1. s předložením Žádosti o poskytnutí dotace projektu "Technologické vybavení
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje" do výzvy č. 23 Integrovaného operačního
programu;
2. se zahájením realizace projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt
"Technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje";
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje";
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ukládá
řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, JUDr. Josefu Valentovi ve spolupráci s Odborem řízení dotačních programů
předložit Žádost o poskytnutí dotace projektu "Technologické vybavení Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje" včetně příloh do výzvy č. 23 Integrovaného operačního
programu v termínu do 30.06.2014.

17

Školství - výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy Uherský Ostroh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R12/14

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy
Uherský Ostroh, IČ 46254277, dle přílohy č. 0540-14-P01.
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Příspěvkové organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R12/14

jmenuje
s účinností od 01.08.2014 pana Mgr. Radima Havlíčka na pracovní místo ředitele Základní
umělecké školy Uherský Ostroh, IČ 46254277, dle přílohy č. 0521-14-P01;
stanovuje
s účinností od 01.08.2014 plat panu Mgr. Radimovi Havlíčkovi, řediteli Základní umělecké
školy Uherský Ostroh, IČ 46254277, dle přílohy č. 0521-14-P02.
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Příspěvkové organizace - platové výměry ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R12/14

stanovuje
s účinností od 01.07.2014 plat:
1. panu Bc. Davidovi Libigerovi, řediteli Domova pro seniory Napajedla, příspěvková
organizace, IČ 70850976, dle přílohy č. 0522-14-P01;
2. paní Mgr. Ivaně Kudelové, ředitelce Dětského centra Zlín, příspěvková organizace, IČ
00839281, dle přílohy č. 0522-14-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R12/14

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 NN v
pozemku p. č. 2427/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Luhačovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2234c-119/2014,
- 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;
2. 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 pozemku p. č. 3637, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Lubná u Kroměříže, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
417-278/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 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 v
pozemku p. č. 1221/3, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vigantice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 888-358/2013,
- 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 3.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 1570/2,
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Pozlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1327-15/2014,
- 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 1.000 Kč + DPH;
5. 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. 5430/1, p. č. 5430/2, p. č.
5430/12, p. č. 5430/15, p. č. 5430/16, p. č. 5430/18, p. č. 5430/19, p. č. 5430/20, p. č.
5430/22, p. č. 5430/23, p. č. 5430/24, p. č. 5430/25, vše ostatní plocha, v k. ú. Jalubí, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 756-99a/2011, č. 75699b/2011, č. 756-99c/2011,
- 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 62.796 Kč + DPH;
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souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ
70947422, a to optické přípojky, inv. číslo KKFBZ DHM 138, rok pořízení 1997, pořizovací
cena 216.302 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou vyřazení z majetkové evidence.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R12/14

ukládá
1. Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 53 Uherské
Hradiště, IČ 60371749, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 80.485,70 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně č. 7/2014, uvedeného v příloze č. 0507-14-P04;
2. Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146, 757 37 Valašské
Meziříčí, IČ 00843369, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 57.191,59 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně č. 8/2014, uvedeného v příloze č. 0507-14-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) rozhodnout o neprominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 4.070 Kč, vyměřeného
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, Platebním výměrem č. 7/2014 EKO na odvod za
porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0507-14-P09;
b) vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského
kraje, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, IČ 60371731, ve výši
7.524,90 Kč, viz příloha č. 0507-14-P13;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0107/2014 dle přílohy č. 0507-14-P14.
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Dotace na úseku životního prostředí a rozvoje venkova 2014 část II. - změna

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R12/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.05.2014 č. 0396/R10/14 - část bere na vědomí a
doporučuje, oddíl I. bod 16, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci
projektu na zpracování územního plánu obce, v souladu s pravidly PF02-14 Podprogramu
na podporu obnovy venkova, obci Kelníky, IČ 00568589, dotace ve výši 74.000 Kč, na
projekt PF02DT2-14/024 Územní plán obce Kelníky;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení účelové investiční dotace na realizaci projektu na zpracování územního plánu
obce v souladu s pravidly PF02-14 Podprogramu na podporu obnovy venkova obci Šarovy,
IČ 00837296, z 62.000 Kč na 90.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/007 Územní plán obce
Šarovy;
2. poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci projektu na zpracování územního plánu
obce v souladu s pravidly PF02-14 Podprogramu na podporu obnovy venkova obci
Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, ve výši 46.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/006 Územní
plán Bohuslavice u Zlína.
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Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněného území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R12/14

vydává
nařízení kraje o zřízení přírodní památky Újezdecký les a jejího ochranného pásma dle
přílohy č. 0515-14-P02.
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Zdravotnictví - dotace na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění
(odstranění nepoužitelných léčiv) a dotace na řešení mimořádných událostí a
krizových situací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R12/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0109/2014, dle přílohy č. 0545-14-P01;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 ve výši
5.862.990 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, dle přílohy č. 0545-14-P03.
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Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici a. s. na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R12/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolici stavby zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568,
vedeného pro obec Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště, budova bez č. p.,
jiná stavba, na pozemku p. č. 2020, dle přílohy č. 0547-14-P06;
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vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2014 pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, dle přílohy č. 0547-14-P03;
2) s proplacením nákladů na opravy dle části 1) tohoto usnesení, a to za podmínky
včasného a úplného plnění závazků Uherskohradišťské nemocnice a. s. vůči Zlínskému
kraji.
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Zdravotnictví - uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R12/14

schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Zlínským krajem a
společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČ 49453866, Za Olšávkou 290, 686 01
Uherské Hradiště, za účasti Uherskohradišťské nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, jako plátce faktur, dle přílohy č. 0546-14-P01 .
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Doprava - Dodatek k inv. záměru, změna č. 2 inv. fondu na rok 2014, rozpočtové
opatření - platba ze státního rozpočtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R12/14

schvaluje
A. dodatek č. 8 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 772/3/110/169/05/1108/05/14, k provedení díla "Silnice III/50736: Nedašova Lhota - státní hranice ČR/SR, I.
etapa", o celkových nákladech 13.602.000 Kč, dle přílohy č. 0509-14-P04;
B. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 0509-14-P05;
C. rozpočtové opatření č. RZK/0105/2014, dle přílohy č. 0509-14-P06;
bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace od Ministerstva pro místní rozvoj (Operační program přeshraniční
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013) ve výši 201.310 Kč
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860.
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Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R12/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0108/2014, dle přílohy č. 0538-14-P01.
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Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R12/14

schvaluje
plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2014, a to:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské
Meziříčí, IČ 843504, dle přílohy č. 0539-14-P02,
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle
přílohy č. 0539-14-P03;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové
organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 843504, ve
výši 180.000 Kč.
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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R12/14

schvaluje
navýšení provozního příspěvku o 25.786.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0541-14-P02, na celkovou částku 293.831.000 Kč pro školy
a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.
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Školství - dodatek č. 2 investičního záměru Centra vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R12/14

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
993/3/150/374/09/13 - 02/06/14 na akci "SPŠ Otrokovice - Centra vzdělávání", dle přílohy č.
0537-14-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0110/2014, dle přílohy č. 0537-14-P02;
3. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014 příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0537-14-P03.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R12/14

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.09.2014 u Odborného učiliště a Základní školy praktické Holešov, IČ
47935910:
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a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 85 na 120;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek v internátu ze 48 na 25;
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.
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Projekt technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R12/14

souhlasí
s podmínkami Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 39/23/2012 pro
projekt TP OP VK s registračním číslem CZ.1.07/5.1.00/39.0023, dle přílohy č. 0536-14P01.
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Žádost soukromé střední školy o stanovisko kraje ke změnám v rejstříku škol a
školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R12/14

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení požadované
Soukromým gymnáziem, střední odbornou školou a jazykovou školou s právem státní
jazykové zkoušky, s. r. o., IČ 25323822, ve znění přílohy č. 0544-14-P03.
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Změny ve složení komise Rady Zlínského kraje pro environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R12/14

odvolává
s účinností od 10.06.2014 tajemníka Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu Mgr. Jiřího Štěpána;
jmenuje
s účinností od 10.06.2014 tajemnici Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu Ing. Petru Markovou.
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Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R12/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0104/2014, dle přílohy č. 0550-14-P01;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu poskytnutí dotace z Evropských
strukturálních fondů a státního rozpočtu na rok 2014 ve výši 653.445,06 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č.
0550-14-P02.
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Pravidla pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu ZK pro rok 2014
poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R12/14

schvaluje
pravidla pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014
poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0548-14-P02.
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Sociální služby - Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů a nájemní smlouva v
bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R12/14

schvaluje
Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení,
Broučkova 292, Zlín, předaném k hospodaření Domovu pro seniory Burešov, příspěvkové
organizaci, IČ 70851042, ve znění přílohy č. 0549-14-P02;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 0549-14-P03.
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Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R12/14

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Josefa Svobodu vedoucím Odboru
Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od 10.06.2014.
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Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R12/14

schvaluje
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle příloh č. 0511-14-P01 a č. 0511-14-P02
mezi Zlínským krajem a Střední školou - Centrem odborné přípravy technické, se sídlem
Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945.

41

Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R12/14

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským krajem a
společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01
Zlín, dle příloh č. 0512-14-P02 až č. 0512-14-P03, a to za podmínky doložení uzavřených
pojistných smluv, které tvoří nedílnou součást uvedených smluv o výpůjčce, nejpozději do
21.08.2014;
souhlasí
1) se stanovením dopravního značení v souvislosti s uspořádáním tradiční Městské RZ
pořádané společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, ve dnech 28.08.-29.08.2014,
která povede po komunikacích Zlínského kraje v bývalém Baťově areálu na pozemcích p. č.
1119/2, p. č. 1119/4, p. č. 1119/23, p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č.
1112/7, ostatní plocha, silnice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú.
Zlín dle přílohy č. 0512-14-P05;
2) s využitím pozemků p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1119/250,
ostatní plocha, jiná plocha, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú.
Zlín, pro VIP program v rámci Barum Czech rally Zlín pořádaný společností Rallye Zlín, spol.
s r. o., IČ 46965564, dne 29.08.2014 dle přílohy č. 0512-14-P06;
3) s využitím pozemku p. č. 1119/28 ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na výstavy automobilů pořádanou společností Rallye
Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564 ve dnech 29.08.-31.08.2014 dle přílohy č. 0512-14-P07.
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Uzavření smlouvy o podnájmu se společností "Za sklem", o. s., Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R12/14

schvaluje
uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Zlínským krajem a společností Za
sklem, o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČ 22901531, dle přílohy č. 0513-14-P01.
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Změna příjemce dotace - Mezinárodní folklorní festival "Písní a tanců" v Luhačovicích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R12/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) zrušit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč Folklornímu sdružení České
republiky, IČ 00541206, na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu "Písní a tancem" v
Luhačovicích v roce 2014, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.
0209/Z10/13 ze dne 18.12.2013 formou závazného vztahu;
b) schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 100.000 Kč Městskému domu
kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 00373281, na pořádání
Mezinárodního folklorního festivalu "Písní a tancem" v Luhačovicích v roce 2014.

44

Doplněný návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
18.06.2014 - 2. doplnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R12/14

schvaluje
doplněný návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 18.06.2014
uvedený v příloze č. 0516-14-P02.

45

Magazín Okno do kraje - smlouva na vydání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R12/14

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.
0553-14-P01.

Zlín 9. června 2014

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Ivan Mařák v. r.
náměstek hejtmana
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