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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 23.06.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R13/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0593-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0446/R11/14 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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.“ na termín plnění 07.07.2014;
2. usnesení č. 0446/R11/14 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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.“ - na termín plnění
07.07.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R13/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 19. Výstavou Zahrada Moravy pořádanou Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré
Město, IČ 60371790, v roce 2014;
2) 3. ročníkem třídenního multižánrového festivalu s názvem "Otrokovické letní slavnosti"
pořádaným městem Otrokovice, IČ 00284301, roce 2014;
3) akcí "Dožínky Zlínského kraje" pořádanou Okresní agrární komorou Kroměříž, IČ
49435418, v roce 2014;
4) 2. ročníkem mezinárodní konference "Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového
řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II" pořádaným Univerzitou Tomáše
Bati ve Zlíně, IČ 70883521, Fakulta logistiky a krizového řízení, v Uherském Hradišti v roce
2014;
5) odborným seminářem " Baťa obuvník či génius?" pořádaným městem Otrokovice, IČ
00284301, v roce 2014;

1/22

R13/14

6) Celostátním finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených žáků
pořádaným Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově postižené, IČ
00843598, v roce 2014;
7) oslavou 140. výročí Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, v
roce 2014;
8) Valašským kumštováním 2014 pořádaným Valašským kumštováním, IČ 22737421, v roce
2014;
9) slavností "Odlétáme na prázdniny 2014" pořádanou Slováckým Aeroklubem Kunovice, IČ
00557587, v roce 2014;
10) VII. ročníkem mezinárodního fotbalového turnaje "O Pohár Bílých Karpat" pořádaným
Tělovýchovnou jednotou Pitín, IČ 68684509, v roce 2014;
11) osvětovou akcí s názvem "Když už člověk zjankovatí, netřeba se toho báti aneb 10 let s
Iskérkou" pořádanou Iskérkou o. p. s., IČ 28647912, v roce 2014;
12) akcí "Balónové nebe nad Valašským Meziříčím" pořádanou spolkem Horkovzdušné
balóny Vsetín, o. s., IČ 27043801, v roce 2014;
13) 2. ročníkem "Fotbalového kempu Tomáše Polácha" pořádaným Dagmar Poláchovou, IČ
01372050, v roce 2014;
14) sportovně-kulturním projektem "Slovácké léto 2014" realizovaným spolkem Staroměští
šohajíci, IČ 22739050, v roce 2014;
15) Mistrovstvím zlínské oblasti v drezuře, v reiningu, všestrannosti, parkurovém skákání,
drezuře PONY pořádaným "Českou jezdeckou federací", IČ 48549886, v roce 2014;
16) 20. ročníkem mezinárodního folklórního hudebního festivalu "Romská píseň 2014"
pořádaným Demokratickou aliancí Romů ČR, IČ 60042249;
17) 7. ročníkem sportovně a kulturně-společenské akce "Memoriál Františka Strnada
pořádaným Kuželkářským klubem Slavičín, IČ 22730583, v roce 2014;
18) Mysliveckým odpolednem a večerem pro děti a mládež pořádaným Mysliveckým
sdružením Rusava o. s., IČ 47930047, v roce 2014;
19) akcí "Letecký den v Boršicích" pořádanou obcí Boršice, IČ 00290823, v roce 2014;
20) Mezinárodním folklorním festivalem "Léto na Soláni 2014" pořádaným Sdružením pro
rozvoj Soláně o. s., IČ 26589532, v roce 2014;
21) 16. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE 2014
pořádaným Občanským sdružením Divadelní Luhačovice, IČ 27023036;
22) Mezinárodním festivalem dechových a folklorních souborů FEDO 2014 Zlín pořádaným
Hudebním sdružením Zlín, IČ 48471178, v roce 2014;
23) 14. ročníkem Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné pořádaným obcí
Rokytnice, IČ 70805202, v roce 2014;
24) IX. ročníkem Folklórního a dechového festivalu pořádaným městem Vizovice, IČ
00284653, v roce 2014;
25) IX. ročníkem Poháru Zlínského kraje pořádaným JK HANÁ, o. s., IČ 67024866, v roce
2014;
26) XIX. Zlínským geriatrickým dnem pořádaným Krajskou nemocnicí Tomáše Bati, a. s., IČ
27661989, a Bořkem Procházkou, IČ 67018122, v roce 2014;
27) V. ročníkem Poháru moravsko-slovenského partnerství v parkurovém skákání
pořádaným Jezdeckým klubem AZAVERO o. s., IČ 27058972, v roce 2014;
28) akcí "Huslenské slavnosti 2014" pořádané obcí Huslenky, IČ 303828;
29) Mistrovstvím České republiky ve vytrvalosti (endurance) kategorie junior pořádaným
"Českou jezdeckou federací", IČ 48549886, Zlínskou oblastí v roce 2014;
30) 26. Pečenkovými epidemiologickými dny pořádanými Krajskou hygienickou stanicí
Zlínského kraje a Společností pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně, IČ 00444359, v roce 2014 v Luhačovicích;
31) 11. Českým pediatrickým kongresem s mezinárodní účastí pořádaným Bořkem
Procházkou, IČ 67018122, v roce 2014 ve Zlíně;
32) 4. ročníkem mezinárodní konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a
ekonomických zájmů" pořádaným "Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě",
IČ 22866442, v roce 2014 v Luhačovicích;
33) konferencí "120 let inspirace Baťou" pořádanou Nadací Tomáše Bati, IČ 65822374, v
roce 2014;

2/22

R13/14

34) 1. ročníkem dětské pěvecké soutěže "Zpěváček Moravy 2014" pořádaným Antonínem
Vrbou, IČ 49425757, v roce 2014;
35) přeshraničním folklórním setkáním "Popovské hudební slavnosti" pořádaným obcí Štítná
nad Vláří - Popov, IČ 00284556, v roce 2014;
36) oslavami 70 let založení organizované kopané v Šanově a 50 let přeshraniční
spolupráce s TJ Horná Súča pořádanými Sportovním klubem Šanov, IČ 46277536, v roce
2014;
37) závodem na horských kolech „Rusavská 50ka“ pořádaným Sportovním klubem Rusava,
o. s., IČ 46998161, v roce 2014;
38) 7. ročníkem turnaje v plážovém volejbale mužů a žen - „Double B beach“ pořádaným TJ
Sport CLUB MEZ BRUMOV, IČ 18757561, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 15.000 Kč spolku CHŘIBÁK, o. s., IČ 27039404, na pořádání akce II. ročník
traktoriády aneb Osvětimanský sraz samohybů všech značek a typů v roce 2014;
2) ve výši 20.000 Kč Antonínu Vrbovi, IČ 49425757, na pořádání 1. ročníku dětské pěvecké
soutěže "Zpěváček Moravy 2014";
3) ve výši 20.000 Kč spolku CHŘIBÁK, o. s., IČ 27039404, na pořádání akce "Setkání
regionálních dětských folklorních souborů" v roce 2014;
4) ve výši 15.000 Kč Volejbalovému klubu MEZ Vsetín, IČ 43963811, na pořádání 17.
ročníku volejbalového turnaje "O valašskou slivovici" v roce 2014;
5) ve výši 25.000 Kč Základní organizací ČSOP PANTOFLÍČEK, IČ 65326539, na pořádání
"Folklorního dne ve Slavkově" v roce 2014;
6) ve výši 10.000 Kč T klubu - kulturní agentuře, příspěvková organizace, IČ 44740743, na
pořádání "Sletu bubeníků" v roce 2014 v Rožnově pod Radhoštěm;
7) ve výši 15.000 Kč spolku Valašské kumštování, IČ 22737421, na pořádání Valašského
kumštování 2014;
8) ve výši 10.000 Kč Slováckému Aeroklubu Kunovice, IČ 00557587, na pořádání slavnosti
"Odlétáme na prázdniny 2014";
9) ve výši 20.000 Kč Tělovýchovné jednotě Pitín, IČ 68684509, na pořádání VII. ročníku
mezinárodního fotbalového turnaje "O Pohár Bílých Karpat" roce 2014;
10) ve výši 15.000 Kč Iskérce o. p. s., IČ 28647912, na pořádání osvětové akce s názvem
"Když už člověk zjankovatí, netřeba se toho báti aneb 10 let s Iskérkou" v roce 2014;
11) ve výši 10.000 Kč spolku Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., IČ 27043801, na pořádání
akce "Balónové nebe nad Valašským Meziříčím" v roce 2014;
12) ve výši 25.000 Kč Dagmar Poláchové, IČ 01372050, na pořádání 2. ročníku
"Fotbalového kempu Tomáše Polácha" v roce 2014;
13) ve výši 10.000 Kč spolku Staroměští šohajíci, IČ 22739050, na realizaci sportovněkulturního projektu "Slovácké léto 2014";
14) ve výši 40.000 Kč "České jezdecké federaci", IČ 48549886, na pořádání Mistrovství
zlínské oblasti v drezuře, v reiningu, všestrannosti, parkurovém skákání, drezuře PONY v
roce 2014;
15) ve výši 20.000 Kč Demokratické alianci Romů ČR, IČ 60042249; na pořádání 20.
ročníku mezinárodního folklórního hudebního festivalu "Romská píseň 2014";
16) ve výši 10.000 Kč Kuželkářskému klubu Slavičín, IČ 22730583, na pořádání 7. ročníku
sportovně a kulturně-společenské akce "Memoriál Františka Strnada" v roce 2014;
17) ve výši 10.000 Kč Mysliveckému sdružení Rusava o. s., IČ 47930047, na pořádání
Mysliveckého odpoledne a večera pro děti a mládež v roce 2014;
18) ve výši 30.000 Kč Občanskému sdružení Divadelní Luhačovice, IČ 27023036, na
pořádání 16. ročníku přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE 2014;
19) ve výši 30.000 Kč Hudebnímu sdružení Zlín, IČ 48471178, na pořádání Mezinárodního
festivalu dechových a folklorních souborů FEDO 2014 Zlín;
20) ve výši 30.000 JK HANÁ, o. s., IČ 67024866, na pořádání IX. ročníku Poháru Zlínského
kraje v roce 2014;
21) ve výši 35.000 Kč Bořku Procházkovi, IČ 67018122, na pořádání XIX. Zlínského
geriatrického dne v roce 2014;
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22) ve výši 50.000 Kč Jezdeckému klubu AZAVERO o. s., IČ 27058972, na pořádání V.
ročníku Poháru moravsko-slovenského partnerství v parkurovém skákání v roce 2014;
23) ve výši 30.000 Kč "České jezdecké federaci", IČ 48549886, na pořádání Mistrovství
České republiky ve vytrvalosti (endurance) kategorie junior Zlínskou oblastí v roce 2014;
24) ve výši 15.000 Kč České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, IČ 00444359,
na pořádání 26. Pečenkových epidemiologických dnů v roce 2014 v Luhačovicích;
25) ve výši 30.000 Kč Bořku Procházkovi, IČ 67018122, na pořádání 11. Českého
pediatrického kongresu s mezinárodní účastí v roce 2014 ve Zlíně;
26) ve výši 40.000 Kč "Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě", IČ
22866442, na pořádání 4. ročníku mezinárodní konference "Střední Morava - křižovatka
dopravních a ekonomických zájmů" v roce 2014 v Luhačovicích;
27) ve výši 25.000 Kč Nadaci Tomáše Bati, IČ 65822374, na pořádání konference "120 let
inspirace Baťou" v roce 2014;
28) ve výši 10.000 Kč Záchranné brigádě kynologů Jihomoravského kraje České republiky,
IČ 70417636, na činnost brigády ve Zlínském kraji v roce 2014;
29) ve výši 20.000 Kč spolku “OBČANSKÉ BESEDY“ v Žítkové, IČ 22750118, na činnost
spolku v roce 2014;
30) ve výši 100.000 Kč spolku HYJÉ - koně, o. s., IČ 01918087, na činnost spolku v roce
2014;
31) ve výši 10.000 Kč Sportovnímu klubu Šanov, IČ 46277536, na pořádání oslav 70 let
založení organizované kopané v Šanově a 50 let přeshraniční spolupráce s TJ Horná Súča;
32) ve výši 10.000 Kč Sportovnímu klubu Rusava, o. s., IČ 46998161, na pořádání závodu
na horských kolech „Rusavská 50ka“ v roce 2014;
33) ve výši 10.000 Kč TJ Sport CLUB MEZ BRUMOV, IČ 18757561, na pořádání 7. ročníku
turnaje v plážovém volejbale mužů a žen - „Double B beach“ v roce 2014;
b) úhradu věcných nákladů ve výši 28.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých Zlín,
o. s. /SDOM Zlín, o. s./, IČ 65822471, na dopravu ze Zlína do Prahy a zpět u příležitosti
akce „Kulturní léto v Senátu – Den Zlínského kraje“ dne 17.07.2014. Tato částka bude
uhrazena dopravci Radku Jančíkovi, IČ 72437901, který byl vybrán sdružením;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 15.000 Kč obci Boršice, IČ 00290823, na pořádání akce "Letecký den v Boršicích"
v roce 2014;
2) ve výši 30.000 Kč Sdružení pro rozvoj Soláně o. s., IČ 26589532, na pořádání
Mezinárodního folklorního festivalu "Léto na Soláni 2014";
3) ve výši 20.000 Kč obci Rokytnice, IČ 70805202, na pořádání 4. ročníku Mezinárodního
česko-slovenského setkání na Peňažné v roce 2014;
4) ve výši 20.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na pořádání IX. ročníku Folklórního a
dechového festivalu v roce 2014;
5) ve výši 10.000 Kč obci Huslenky, IČ 00303828, na pořádání akce "Huslenské slavnosti
2014";
6) ve výši 30.000 Kč obci Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, na pořádání přeshraničního
folklorního setkání "Popovské hudební slavnosti" v roce 2014;
7) ve výši 10.000 Kč obci Brusné, IČ 00287091, na pořádání VII. přátelského setkání
heligonkářů v roce 2014.

4/22

R13/14

3

Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R13/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 954/3/220/01/06/14 SPZ
Holešov - demolice vrátnice, terénní úpravy dle přílohy č. 0571-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0120/2014, dle přílohy č. 0571-14-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0122/2014, dle přílohy č. 0571-14-P04.

4

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R13/14

bere na vědomí
protokol o vyhodnocení žádostí uchazečů k veřejné zakázce "Seniorpark Valašské Meziříčí II. etapa - dodávka stavby", dle přílohy č. 0573-14-P02, který vypracovala komise pro
kontrolu splnění kvalifikace;
schvaluje
zadávací dokumentaci, dle příloh č. 0573-14-P03 až č. 0573-14-P09, pro výzvu zájemcům,
kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení k podání nabídky,
dle přílohy č. 0573-14-P02;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Mgr. Jana Chovancová, Ing.
Martin Kobzáň, Ing. Milan Hudec, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Roman Hlaváč,
Ing. Alena Grebíková, Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA, Ing. František Mikeštík, Mgr.
Michal Uherek.

5

Sociální služby - Transformace sociálních služeb Velehrad - Chráněné bydlení Staré
Město - technický dozor investora

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R13/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré
Město - výkon funkce TDS a koordinátora BOZP", dle přílohy č. 0572-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč INVESTA UH, s. r. o., se sídlem
Dlouhá 688, 68601 Uherské Hradiště, IČ 26250942;
2. uzavření smlouvy s uchazečem INVESTA UH, s. r. o., se sídlem Dlouhá 688, 68601
Uherské Hradiště, IČ 26250942, dle přílohy č. 0572-14-P02.
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Sociální služby - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa - DZP
Valašské Meziříčí - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R13/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí - dodávka stavby" formou otevřeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 0574-14-P01 až č. 0574-14-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David Neulinger, Bc.
Lenka Potrusilová, a náhradníky Ing. Hana Zarembová, Mgr. Michal Uherek, Ing. Aleš
Houserek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková,
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana
Chovancová, Ing. David Neulinger, Jan Vrbka, a náhradníci - Bc. Lenka Potrusilová, Ing.
František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý;
zm ocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí - dodávka stavby" podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve
znění přílohy č. 0574-14-P10.

7

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R13/14

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 944/3/150/353/04/13 - 02/06/14 na akci "SUPŠ
sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p.
603", dle přílohy č. 0575-14-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1003/3/150/381/12/13 - 01/06/14 na akci "Základní
škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ", dle přílohy č. 0575-14-P03;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičních fondů na rok 2014:
příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 0575-14P04;
3. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci
Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní stavební úpravy pro umístění MŠ", dle přílohy č. 0575-14-P05, za podmínky schválení
navýšení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0118/2014, dle přílohy č. 0575-14-P06;
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5. změnu č. 2 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 20142017, dle přílohy č. 0575-14-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení poskytnutí investiční dotace o 1.000.000 Kč
na 5.782.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na
realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ".

8

KORIS - Smlouva o společném postupu zadavatelů – dodávka infopanelů,
elektropřípojky k panelům a Dodatek partnerské smlouvy s městem Luhačovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R13/14

schvaluje
1. smlouvu o sdružení zadavatelů pro veřejnou zakázku na dodávku, instalaci a zprovoznění
zastávkových elektronických informačních panelů a vybudování přípojek el energie k
panelům v rámci projektu "KORIS", dle přílohy č. 0578-14-P02;
2. uzavření Dodatku č. 1 Dohody o partnerství č. D/1334/2013/STR v projektu KORIS mezi
Zlínským krajem a městem Luhačovice, IČ 00284165, dle přílohy č. 0578-14-P03.

9

Projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R13/14

schvaluje
a) aktualizovaný finanční rámec projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa",
dle přílohy č. 0567-14-P02,
b) rozpočtové opatření č. RZK/0117/2014 dle přílohy č. 0567-14-P03.

10

Projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)“ smlouva o umístění meteoradaru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R13/14

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci a umístění movitých věcí, uzavírané mezi Zlínským krajem a
městem Kroměříž, se sídlem Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 1, IČ 00287351, dle
přílohy č. 0568-14-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci a
umístění movitých věcí, uzavírané mezi Zlínským krajem a městem Kroměříž, se sídlem
Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 1, IČ 00287351, dle přílohy č. 0568-14-P01 v termínu
do 30.08.2014.
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11

Zpráva o ukončení realizace projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R13/14

bere na vědomí
zprávu o ukončení realizace projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa", dle
přílohy č. 0577-14-P01.

12

Příspěvkové organizace - odměny a cílové úkoly ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R13/14

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem:
a) v oblasti školství ve výši uvedené v přílohách č. 0569-14-P01 a č. 0569-14-P02;
b) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v přílohách č. 0569-14-P03 a č. 0569-14-P04;
c) v oblasti kultury ve výši uvedené v přílohách č. 0569-14-P05 a č. 0569-14-P06;
d) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0569-14-P07;
e) v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0569-14-P08;
schvaluje
úkoly a částky cílových odměn ředitelů příspěvkových organizací na rok 2014, dle příloh č.
0569-14-P09 až č. 0569-14-P11.

13

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R13/14

schvaluje
1. 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. 14671, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 6531-120/2012,
- 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 5.000 Kč + DPH;
2. 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 nadzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
1071/1, p. č. 1071/7, p. č. 1071/8, p. č. 1071/12, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Velká
Lhota u Valašského Meziříčí, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
574-558/2014,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami nadzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.600 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 pozemku p. č. 47/1, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Březová u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 53119a/2012, č. 531-19b/2012, č. 531-19d/2012, č. 531-19e/2012,
- 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 9.000 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. 6469/11,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 4767-64/2014,
- 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 2.200 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
4529/179, p. č. 4529/171, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3125-61/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.800 Kč + DPH;
6. zřízení 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. 12559/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nový Hrozenkov, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1693-44/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
7. 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. 12592/2, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Nový Hrozenkov, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1729-119/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
8. 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. 1840/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Mikulůvka, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 784-85/2013,
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- 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 4.000 Kč + DPH;
9. 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. 4438/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1252-148/2013,
- 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 1.000 Kč + DPH;
10. 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 včetně
pojistkové skříně na pozemku p. č. 1948/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú.
Pašovice na Moravě, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 406c47/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.900 Kč + DPH;
11. 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. 471/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- umístění a provozování rozvaděče NN trafostanice na objektu č. p. 1776, který je součástí
pozemku p. č. 471/1 v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přílohy č. 0555-14-P02,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a rozvaděče NN trafostanice,
se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 Kč + DPH;
12. 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. 6461/1, p. č. 6469/11 a rozpojovací skříně na pozemku p. č. 6469/1, vše
ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 4638-12221/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.300 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 24.03.2014 č. 0231/R06/14 - část schvaluje, bod č. 4.
a č. 5.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R13/14

schvaluje
záměry úplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
1. inženýrské sítě:
- kanalizační sběrač AIIa, celková délka 321 m, úsek Š320 - Š331, ul. J. E. Purkyně,
Uherské Hradiště, umístěný v pozemcích p. č. 888/4, p. č. 888/5, p. č. 888/6, p. č. 888/7, p.
č. 954/9, p. č. 888/3, p. č. st. 985, p. č. 888/1, p. č. 662/11, p. č. 667/2, p. č. 544/188, v k. ú.
Uherské Hradiště,
- kanalizační stoka AIIa-6, celková délka 206 m, úsek Š319 - Š368, ul. Štěpnická, Uherské
Hradiště, umístěná v pozemcích p. č. 885/1, p. č. 887/6, p. č. 544/195, p. č. 544/194, p. č.
544/193, p. č. 544/61, p. č. 887/5, p. č. 888/1, v k. ú. Uherské Hradiště;
2. pozemků:
- p. č. 1932/21, ostatní plocha, o výměře 8 m2,
- p. č. 1932/22, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 588-224/2013 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Pozděchov.

15

Zdravotnictví - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní
náklady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R13/14

schvaluje
změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů na rok 2014
příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, Valašské Meziříčí, IČ 00851710, dle přílohy č. 0589-14-P02.

16

Účelová neinvestiční dotace pro Okresní organizace Českého svazu včelařů, o. s.,
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R13/14

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s:
a) Českým svazem včelařů, o. s, okresní organizací Zlín, IČ 62181696, dle příloh č. 055414-P01 a č. 0554-14-P05,
b) Českým svazem včelařů, o. s., okresní organizací Uherské Hradiště, IČ 65766121, dle
přílohy č. 0554-14-P02 a č. 0554-14-P05,
c) Českým svazem včelařů, o. s., okresní organizací Vsetín, IČ 64123910, dle příloh č.
0554-14-P03 a č. 0554-14-P05,
d) Českým svazem včelařů, o. s., okresní organizací Kroměříž, IČ 00434892, dle příloh č.
0554-14-P04 a č. 0554-14-P05.
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17

Doprava - Dodatky k inv. záměrům, Plán tvorby a použití inv. fondu a odpisový plán
na rok 2014 - změna č. 3

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R13/14

schvaluje
A) dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 3 investičního záměru č. 965/3/110/216/07/13-03/06/14, k provedení díla
„Silnice II/487: Halenkov Nový Hrozenkov", o celkových nákladech 21.664.000 Kč, dle přílohy č. 0559-14-P02;
A2) dodatek č. 3 investičního záměru č. 975/3/110/226/07/13-03/06/14, k provedení díla
„Silnice III/4976: Pohořelice - Oldřichovice“, o celkových nákladech 16.674.000 Kč, dle
přílohy č. 0559-14-P04;
A3) dodatek č. 4 investičního záměru č. 900/3/110/203/09/12-04/06/14, k provedení díla
„Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov- OK Kaufland; I. etapa“, o celkových nákladech
33.195.000 Kč, dle přílohy č. 0559-14-P06;
A5) dodatek č. 3 investičního záměru č. 964/3/110/215/07/13-03/06/14, k provedení díla
„Silnice II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd“, o celkových nákladech
97.584.000 Kč, dle přílohy č. 0559-14-P08;
A5) dodatek č. 3 investičního záměru č. 968/3/110/219/07/13-03/06/14, k provedení díla
„Silnice II/492: Horní Lhota - Zádveřice“, o celkových nákladech 66.455.000 Kč, dle přílohy
č. 0559-14-P10;
B. Změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 0559-14-P11.

18

Doprava - poskytnutí dotace na Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů
sluchově postižených dětí v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R13/14

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč Mateřské škole, základní škole a
střední škole pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, IČ 00843598, se
sídlem Vsetínská 454, 757 17 Valašské Meziříčí, na zajištění akce Celostátní finále
dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených dětí v roce 2014.

19

Doprava - ROP - plán čerpání z ROP na rok 2014 - aktualizace č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R13/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0116/2014 dle přílohy č. 0561-14-P04.
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Doprava - vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na
období 2012-2020 za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R13/14

bere na vědomí
vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020
za rok 2013 dle příloh č. 0562-14-P02 až č. 0562-14-P04.
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Otevřené brány - smlouvy o spolupráci 2015-2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R13/14

schvaluje
1. uzavření smluv o spolupráci na léta 2015-2018 mezi Zlínským krajem a:
a) Římskokatolickou duchovní správou Svatý Hostýn, Svatý Hostýn 107, Bystřice pod
Hostýnem, IČ 46998497, a Maticí svatohostýnskou, Svatý Hostýn 115, Bystřice pod
Hostýnem, IČ 00206776, a obcí Chvalčov, Obřanská 145, Chvalčov, IČ 00488895, a
městem Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, IČ
00287113, dle přílohy č. 0557-14-P02;
b) Římskokatolickou farností svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, IČ 40995356, a
statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0557-14-P03;
c) Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, Slovenská 3063, Zlín, IČ
46311432, a statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 055714-P04;
d) Římskokatolickou farností Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín-Štípa, IČ 48471712, a
statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0557-14-P05;
e) Římskokatolickou farností Luhačovice, Pod Kamennou 1000, Luhačovice, IČ 00543080, a
městem Luhačovice, Náměstí 28. října 543, Luhačovice, IČ 00284165, dle přílohy č. 055714-P06;
f) Římskokatolickou farností Luhačovice, Pod Kamennou 1000, Luhačovice, IČ 00543080, a
městysem Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, IČ 00568708, ve znění přílohy č. 0557-14-P07;
g) Římskokatolickou farností Provodov, Provodov 200, IČ 48471704, a obcí Provodov,
Provodov 233, IČ 00284378, dle přílohy č. 0557-14-P08;
h) Římskokatolickou farností Zlín-Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, Zlín-Malenovice, IČ
44125917, a obcí Tečovice, Tečovice 185, IČ 00568741, dle přílohy č. 0557-14-P09;
i) Římskokatolickou farností sv. Mořice Kroměříž, Stojanovo náměstí 5, Kroměříž, IČ
65268831, a městem Kroměříž, Velké Náměstí 115/1, Kroměříž, IČ 00287351, dle přílohy č.
0557-14-P10;
j) Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž, Riegrovo náměstí 165, Kroměříž, IČ
46998110, a městem Kroměříž, Velké Náměstí 115/1, Kroměříž, IČ 00287351, dle přílohy č.
0557-14-P11;
k) Římskokatolickou farností v Holešově, nám. dr. E. Beneše 40, Holešov, IČ 47930217, a
městem Holešov, Masarykova 628, Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0557-14-P12;
l) Římskokatolickou farností Chropyně, Komenského 31, Chropyně, IČ 18189415, a městem
Chropyně, nám. Svobody 29, Chropyně, IČ 00287245, dle přílohy č. 0557-14-P13;
m) Římskokatolickou farností Rajnochovice, Rajnochovice12, IČ 47930411, a obcí
Rajnochovice, Rajnochovice 144, IČ 00287661, dle přílohy č. 0557-14-P14;
n) Římskokatolickou farností Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411, a obcí Střílky,
Koryčanská 47, Střílky, IČ 00287776, dle přílohy č. 0557-14-P15;
o) Římskokatolickou farností Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, Uherské Hradiště, IČ
46257918, a městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, IČ
00291471, dle přílohy č. 0557-14-P16;
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p) Římskokatolické farnosti Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod, IČ
46256598, a městem Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ 00291463,
dle přílohy č. 0557-14-P17;
q) Římskokatolickou farností Vsetín, Horní náměstí 134, Vsetín, IČ 48739341, a městem
Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, IČ 00304450, dle přílohy č. 0557-14-P18;
r) Římskokatolickou farností Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 47997796, a městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, IČ
00304271, dle přílohy č. 0557-14-P19;
s) Římskokatolickou farností Zašová, Zašová 44, IČ 48739669, a obcí Zašová, Zašová 36,
IČ 00304476, dle přílohy č. 0557-14-P20;
t) Římskokatolickou farností Velké Karlovice, Velké Karlovice 274, IČ 48739511, a obcí
Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, IČ 00304417, dle přílohy č. 0557-14-P21;
u) Římskokatolickou farností Lešná, Lešná 37, IČ 48739723, a obcí Lešná, Lešná 36, IČ
00303992, dle přílohy č. 0557-14-P22;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na léta 2015-2018 na úhradu mezd průvodců v
sakrálních památkách, a to:
a) Maticí svatohostýnské, Svatý Hostýn 115, Bystřice pod Hostýnem, IČ 00206776, ve výši
88.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P02;
b) Římskokatolické farností svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, IČ 40995356, ve
výši 88.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P03;
c) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, Slovenská 3063, Zlín, IČ
46311432, ve výši 40 000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P04;
d) Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín-Štípa, IČ 48471712, ve výši
40.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P05;
e) Římskokatolické farnosti Luhačovice, Pod Kamennou 1000, Luhačovice, IČ 00543080, ve
výši 100.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P06;
f) Římskokatolické farnosti Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice, IČ
00543080, ve výši 32.400 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P07;
g) Římskokatolické farnosti Provodov, Provodov 200, IČ 48471704, ve výši 40.000 Kč, dle
přílohy č. 0557-14-P08;
h) Římskokatolické farnosti Zlín-Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, Zlín-Malenovice, IČ
44125917, ve výši 40.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P09;
i) Římskokatolické farností sv. Mořice Kroměříž, Stojanovo náměstí 5, Kroměříž, IČ
65268831, ve výši 208.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P10;
j) Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž, Riegrovo náměstí 165, Kroměříž, IČ
46998110, ve výši 88.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P11;
k) Římskokatolické farnosti Holešov, nám. dr. E. Beneše 40, Holešov, IČ 47930217, ve výši
80.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P12;
l) Římskokatolické farnosti Chropyně, Komenského 31, Chropyně, IČ 18189415, ve výši
40.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P13;
m) Římskokatolické farností Rajnochovice, Rajnochovice12, IČ 47930411, ve výši 40.000
Kč, dle přílohy č. 0557-14-P14;
n) Římskokatolické farnosti Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411, ve výši 40.000 Kč,
dle přílohy č. 0557-14-P15;
o) Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, Uherské Hradiště, IČ
46257918, ve výši 120.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P16;
p) Římskokatolické farnosti Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod, IČ
46256598, ve výši 40.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P17;
q) Římskokatolické farnosti Vsetín, Horní náměstí 134, Vsetín, IČ 48739341, ve výši 88.000
Kč, dle přílohy č. 0557-14-P18;
r) Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 47997796, ve výši 100.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P19;
s) Římskokatolické farnosti Zašová, Zašová 44, IČ 48739669, ve výši 40.000 Kč, dle přílohy
č. 0557-14-P20;
t) Římskokatolické farnosti Velké Karlovice, Velké Karlovice 274, IČ 48739511, ve výši
88.000 Kč, dle přílohy č. 0557-14-P21;

14/22

R13/14

u) Římskokatolické farnosti Lešná, Lešná 37, IČ 48739723, ve výši 40.000 Kč, ve znění
přílohy č. 0557-14-P22.

22

Památník Ploština - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R13/14

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. č. 239, jehož součástí je stavba č. p. 87, v k. ú.
Drnovice u Valašských Klobouk, mezi příspěvkovou organizací Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, a obcí Drnovice, Drnovice
113, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 00557889, za podmínek dle přílohy č. 055814-P02;
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 3465/2, jehož součástí je NKP Památník
protifašistického odboje v Ploštině, v k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk, mezi
příspěvkovou organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČ 00089982, a obcí Drnovice, Drnovice 113, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ
00557889, za podmínek dle přílohy č. 0558-14-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČ 00089982, aby svým jménem uzavřela smlouvu o výpůjčce dle tohoto usnesení a
činila veškeré úkony s tímto právním vztahem související.

23

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R13/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0119/2014, dle přílohy č. 0583-14-P01.

24

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R13/14

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1033/3/150/388/05/14 s
názvem "SŠHS Kroměříž - Oprava sociálního zařízení - budova E", dle přílohy č. 0584-14P01;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "SŠHS
Kroměříž - Oprava sociálního zařízení - budova E" příspěvkovou organizaci Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832.
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Školství - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R13/14

souhlasí
s vyřazením pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední škola
gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, vůči Františku Marečkovi, Hvozdná 140, 763 11
Zlín, IČ 13656902, dle přílohy č. 0587-14-P02 ve výši 25.949,30 Kč.

26

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R13/14

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod, IČ 14450437:
- hrotový soustruh uni SUR 350, inventární číslo 4413016, pořizovací cena 118.114 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1953,
- hrotový soustruh uni SUI 50/150, inventární číslo 4412159, pořizovací cena 136.478 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1986,
- frézka uni FB 25U, inventární číslo 4516023, pořizovací cena 122.457 Kč, zůstatková cena
0 Kč, rok výroby 1966,
- frézka svislá FV 36 CF, inventární číslo 4522064, pořizovací cena 274.145 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok výroby 1985,
- poloautomat soustruh SPS2, inventární číslo 4451023, pořizovací cena 1.321.302 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1988,
a to formou fyzické likvidace.

27

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R13/14

souhlasí
1. s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zlínského
kraje Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, a Univerzitou Palackého v Olomouci, IČ
61989592, a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.06.2016, dle přílohy č. 0585-14-P02;
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2. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Uherské
Hradiště, IČ 00291471, zastoupené společností EDUHA, s. r. o., IČ 27680657, a
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, a to na
dobu neurčitou, dle přílohy č. 0585-14-P03;
3. s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb v pronajatých nebytových
prostorách mezi společností EDUHA, s. r. o., IČ 27680657, a příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č.
0585-14-P05;
4. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, a Univerzitou Palackého v Olomouci, IČ
61989592, a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.06.2016, dle přílohy č. 0585-14-P07;
5. s uzavřením smlouvy o nájmu prostor pro činnost mimo podnikání mezi Základní školou
Vizovice, IČ 49156683, a příspěvkovou organizací Zlínského kraje Dětský domov a Základní
škola Vizovice, IČ 61716405, a to na dobu neurčitou od 01.07.2014, dle přílohy č. 0585-14P09;
6. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, a Komunitním a
vzdělávacím centrem Emcéčko, IČ 70238952, a to na dobu určitou od 01.07.2014 do
30.06.2015, dle přílohy č. 0585-14-P10;
7. s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Krajská pedagogickopsychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ
61716456, a Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., IČ 70850992, a to
na dobu neurčitou od 01.07.2014, dle přílohy č. 0585-14-P11.
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Hodnocení hospodaření a schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací ZK
v oblasti školství za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R13/14

bere na vědomí
hodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
školství za rok 2013, dle přílohy č. 0580-14-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti školství, dle
seznamu v příloze č. 0580-14-P04, za rok 2013, dle přílohy č. 0580-14-P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
školství za rok 2013, za předpokladu schválení účetních závěrek za rok 2013, v celkové výši
488.877,95 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů
příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0580-14-P02 a č. 0580-14-P05;
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ukládá
ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok 2013,
přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem
v oblasti školství do fondu odměn ve výši 19.000 Kč a do rezervního fondu ve výši
469.877,95 Kč, dle přílohy č. 0580-14-P02, nejpozději však v termínu do 30.06.2014.

29

Mezinárodní projekt ve školství - průběžná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R13/14

schvaluje
průběžnou zprávu projektu Partnerství Comenius Regio, dle přílohy č. 0582-14-P02.

30

Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R13/14

schvaluje
účast reprezentace Zlínského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2015.

31

Změny ve složení Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R13/14

odvolává
s účinností od 01.07.2014 členy Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů
Mgr. Michala Hampalu a Mgr. Petra Janíčka a stálého hosta komise Mgr. Milana Filipa;
jmenuje
s účinností od 01.07.2014 členy Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů
Mgr. Milana Filipa a Mgr. Miriam Majdyšovou.

32

Zapojení dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R13/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0121/2014, dle přílohy č. 0594-14-P01.
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33

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v oblasti
sociálních věcí za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R13/14

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2013, dle přílohy č. 0590-14-P03;
neschvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem v oblasti sociálních
služeb, Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, za rok 2013, z důvodů uvedených v
příloze č. 0590-14-P01;
2. účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem v oblasti sociálních
služeb, Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, za rok 2013,z důvodů uvedených v příloze
č. 0590-14-P01;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096,
realizovat nápravná opatření a předložit do 31.10.2014 Zprávu o přijatých opatřeních;
2. řediteli příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, předložit do
31.07.2014 k investiční akci „Stavební úpravy pokojů – Domov pro seniory Loučka, p. o.“:
- celkové vyúčtování včetně předložení prvotních dokladů (smlouvy, faktury, dodací listy,
objednávky, finanční kontrolu, zaúčtování majetku, atd.),
- přepracovanou závěrečnou zprávu;
3. ukládá oddělení kontrolnímu Odboru Kancelář ředitele realizovat kontrolu investiční akce
"Stavební úpravy pokojů - Domov pro seniory Loučka, p. o." do 31.08.2014.

34

Sociální služby - Změna č. 7 Transformačního plánu Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R13/14

schvaluje
změnu č. 7 Transformačního plánu sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 5730896, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zašová, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, dle přílohy č. 0592-14-P02.

35

Projekt "Edukací ke kvalitě" - veřejná zakázka Zajištění vzdělávacích kurzů III

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R13/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení nabídek komise pro posouzení kvalifikace veřejné zakázky s názvem
"Zajištění vzdělávacích kurzů II", dle přílohy č. 0591-14-P01;
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schvaluje
1. zrušení části:
- 1 (MODUL D) veřejné zakázky "Zajištění vzdělávacích kurzů II" z důvodu podání jediné
nabídky,
- zrušení části 2 (KURZ F1) veřejné zakázky "Zajištění vzdělávacích kurzů II" z důvodu
podání jediné nabídky,
- zrušení části 3 (KURZ F2) veřejné zakázky "Zajištění vzdělávacích kurzů II" z důvodu
podání jediné nabídky,
- zrušení části 4 (KURZ F3) veřejné zakázky "Zajištění vzdělávacích kurzů II" z důvodu
neobdržení žádné nabídky,
- zrušení části 5 (KURZ F4) veřejné zakázky "Zajištění vzdělávacích kurzů II" z důvodu
podání tří nabídek, z nichž po posouzení kvalifikačních požadavků byly dvě nabídky
vyřazeny a zůstala pouze jedna,
- zrušení části 6 (KURZ F5) veřejné zakázky "Zajištění vzdělávacích kurzů II" z důvodu
neobdržení žádné nabídky;
2. zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění vzdělávacích kurzů III" formou
otevřeného nadlimitního řízení pro část 1 (MODUL D), část 2 (KURZ F1), část 3 (KURZ F2),
část 4 (KURZ F4), dle příloh č. 0591-14-P02 až č. 0591-14-P14;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, JUDr. Pavla Hynčicová, Ing.
Alena Grebíková, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena
Pšenčíková DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: JUDr. Pavla Hynčicová, Mgr. Radim Nuc,
Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena Pšenčíková DiS.,
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena
Pšenčíková DiS., Mgr. Simona Čubáková, Bc. Irena Hradilová, a náhradníky - Mgr. Michal
Uherek, Ing. Jitka Hlavačková Ph.D. MBA, Mgr. Marta Karpielová, Mgr. Helena Miklová, Ing.
Ivana Entová.

36

Převod majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R13/14

předává
s účinností od 24.06.2014 movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Dětský domov Uherský Ostroh, se sídlem Sokolovská 620, 687 24 Uherský Ostroh, IČ
60371811, dle přílohy č. 0563-14-P01;
2. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, se sídlem Lazy
3695, 760 01 Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 0563-14-P02;
3. Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Leoše Janáčka 380,
763 26 Luhačovice, IČ 70850909, dle přílohy č. 0563-14-P03;
4. Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, se sídlem Loučka 128, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk, IČ 70850895, dle přílohy č. 0563-14-P04;
5. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem nám. T.
G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0563-14-P05;
6. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 37
Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 0563-14-P06;
7. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0563-14-P07;
8. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, dle
přílohy č. 0563-14-P08;
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9. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, dle přílohy č. 0563-14-P09;
10. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, se sídlem Masarykova
101/18, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, dle přílohy č. 0563-14-P10;
11. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Štěpnická 1139,
686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0563-14-P11;
12. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755
01 Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0563-14-P12;
13. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad
Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č 0563-14-P13;
14. Střední zdravotnická škola Kroměříž, se sídlem Albertova 4261/25a, 767 26 Kroměříž,
IČ 00637939, dle přílohy č. 0563-14-P14;
15. Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, se sídlem Turkmenská 1612, 755
01 Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0563-14-P15.

37

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2014" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R13/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Nákup osobních
automobilů 2014", dle přílohy č. 0564-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče DOBE - CAR s. r. o., se sídlem Stará cesta 254,
763 14 Zlín, IČ 60724498;
2. uzavření kupní smlouvy s uchazečem DOBE - CAR s. r. o., se sídlem Stará cesta 254,
763 14 Zlín, IČ 60724498, dle přílohy č. 0564-14-P02.

38

Veřejná zakázka "Podpora Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému
Zlínského kraje (IVVS ZK)"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R13/14

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Podpora
Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému Zlínského kraje (IVVS ZK)", dle přílohy
č. 0565-14-P02.

39

Vyhodnocení projektu "Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R13/14

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK", dle přílohy č.
0566-14-P01;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0115/2014, dle přílohy č. 0566-14-P02.

40

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R13/14

znovu projednala
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0305/R08/14 a
rozhodla
soutěž "Cena hejtmana Zlínského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014" v
tomto roce nevyhlašovat.

Zlín 23. června 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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