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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání dne 07.07.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R14/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0644-14-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R14/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) účastí dětského sboru Moravské děti, o. s., IČ 22838996, na VIII. World Choir Games v
Lotyšsku v roce 2014;
2) 16. ročníkem Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkov dukát pořádaným
spolkem JÁNOŠÍKOV DUKÁT, IČ 22830260, v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2014;
3) hudebním workshopem Letní škola barokní hudby pořádaným spolkem The Czech
Ensemble Baroque, o. s., IČ 22674209, v roce 2014;
4) volejbalovým turnajem "O pohár Bílých Karpat" pořádaným TJ Bojkovice, IČ 46956425, v
roce 2014;
5) 2. ročníkem Pouti valašských kapel na sv. Hostýně pořádaným obcí Valašská Polanka, IČ
00304361, v roce 2014;
6) XXVI. ročníkem Memoriálu Mileny Štěrbové - mezinárodními všestrannými zkouškami
loveckých slídičů pořádaným Českomoravskou mysliveckou jednotou, o. s., okresním
mysliveckým spolkem Uherské Hradiště, IČ 67777872, v roce 2014;
7) Leteckým dnem k 80. výročí zahájení výroby letadel značky ZLIN pořádaným společností
ZLÍN AIRCRAFT a. s., IČ 27894134, v roce 2014;
8) oslavou 10. výročí založení ZZS ZK pořádaným Zdravotnickou záchranou službou
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, v roce 2014;
9) regionální soutěží EY Podnikatel roku 2014 Zlínského kraje pořádanou společností Ernst
& Young, s. r. o., IČ 26705338,
10) Dnem seniorů pořádaným Krajskou radou seniorů Zlínského kraje, IČ 02250365, v roce
2014;
11) Dnem řemesel pořádaným společností Kovárna VIVA a. s., IČ 46978496, v roce 2014;
12) sportovní akcí CYKLOMARATONTOUR 2014 Okolo Zlína pořádanou společností
EVENT media s. r. o., IČ 24269573, v roce 2014;
13) 7. konferencí "Cesty krve" pořádanou Oblastním spolkem Českého červeného kříže
Zlín, IČ 00426326, v roce 2014;
14) 12. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE 2014
pořádanou Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
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1) ve výši 15.000 Kč spolku Moravské děti, o. s., IČ 22838996, na účast dětského souboru
na VIII. World Choir Games v Lotyšsku v roce 2014;
2) ve výši 20.000 Kč spolku The Czech Ensemble Baroque, o. s., IČ 22674209, na pořádání
hudebního workshopu Letní škola barokní hudby v roce 2014;
3) ve výši 20.000 Kč TJ Bojkovice, IČ 46956425, na pořádání volejbalového turnaje "O
pohár Bílých Karpat" v roce 2014;
4) ve výši 15.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, o. s., okresnímu mysliveckému
spolku Uherské Hradiště, IČ 67777872, na pořádání XXVI. ročníku Memoriálu Mileny
Štěrbové - mezinárodních všestranných zkoušek loveckých slídičů v roce 2014;
5) ve výši 10.000 Kč společnosti ZLÍN AIRCRAFT a. s., IČ 27894134, na pořádání
Leteckého dne k 80. výročí zahájení výroby letadel značky ZLIN v roce 2014;
6) ve výši 15.000 Kč Krajské radě seniorů Zlínského kraje, IČ 02250365, na pořádání Dne
seniorů v roce 2014 s termínem vyúčtování do 12.12.2014;
7) ve výši 25.000 Kč společnosti Kovárna VIVA a. s., IČ 46978496, na pořádání Dne
řemesel v roce 2014 s termínem vyúčtování do 12.12.2014;
8) ve výši 20.000 Kč 14 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, na
pořádání 7. konference "Cesty krve" v roce 2014 s termínem vyúčtování do 16.12.2014;
9) ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Juřinka, IČ 63701553, na účast družstva
mužů na Mistrovství České republiky v požárním sportu v roce 2014;
10) ve výši 15.000 Kč Dětskému folklornímu sboru OLŠAVĚNKA, IČ 60369825, na účast
sboru s Cimbálovou muzikou Olšavěnka na mezinárodním festivalu International CountyWandering Festival v Maďarsku v roce 2014;
11) ve výši 10.000 Kč spolku "Anděl", IČ 66934702, na pořádání charitativní akce s názvem
"ParaAkademie" v roce 2014 s termínem vyúčtování do 16.12.2014;
12) ve výši 15.000 Kč spolku TOPOLANKA, IČ 26647532, na pořádání oslav 115 let od
založení dechové hudby Topolanka v roce 2014 s termínem vyúčtování do 12.12.2014;
13) ve výši 25.000 Kč Jiří Strážnickému, IČ 69670145, na pořádání festivalu
"Uherskobrodská pouť 2014";
14) ve výši 5.000 Kč Letecko modelářskému klubu "Čmelák", reg. č. 194 Holešov, IČ
67025889, na 16. ročník akce "ČMELÁK MODEL SHOW 2014";
15) ve výši 20.000 Kč Lodním sportům Zlín, IČ 62180932, na pořádání vodáckého
soustředění pro handicapované spoluobčany ze Zlínského a Moravskoslezského kraje v
roce 2014;
b) poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 110.000 Kč Spolku pro realizaci sochy Emila
Zátopka na Stadionu Mládeže ve Zlíně, z. s., IČ 02932938, na realizaci sochy sportovce
Emila Zátopka v roce 2014 s termínem vyúčtování do 31.12.2014;
c) poskytnutí finanční daru:
1) ve výši 10.000 Kč pro Moravskoslezský svaz vojenských táborů nucených prací –
pomocné technické prapory, IČ 00546011, na činnost v roce 2014;
2) ve výši 20.000 Kč Michalovi Buráňovi, bytem Vlčnov č. p. 1161, PSČ 687 61, na
zahraniční studium na univerzitě v Cambridge v Anglii;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0126/2014 dle přílohy č. 0623-14-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
a) neinvestiční účelové dotace ve výši 10.000 Kč obci Valašská Polanka, IČ 00304361, na
pořádání 2. ročníku Pouti valašských kapel na sv. Hostýně v roce 2014;
b) investiční účelové dotace ve výši 25.000 Kč městu Uherský Ostroh, IČ 00291480, na
výrobu a instalaci pamětní desky k 70. výročí vysazení paraskupiny CARBON.
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Majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R14/14

schvaluje
1. uzavření dohody o skončení nájmu mezi Zlínským krajem jako pronajímatelem a
společností MARTINICE, a. s., se sídlem Martinice 205, 769 01 Holešov, IČ 25331001,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2214,
jako nájemcem, dle přílohy č. 0613-14-P02;
2. uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem jako propachtovatelem a společností
MARTINICE, a. s., se sídlem Martinice 205, 769 01 Holešov, IČ 25331001, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2214, jako
pachtýřem, dle přílohy č. 0613-14-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2014, dle přílohy č.
0613-14-P04.
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Smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R14/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. D/1253/2011/INV na stavební práce na akci "SPZ
Holešov Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část - Dodávka
stavby" se Sdružením Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím účastníkem
sdružení společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ
45274924, dle přílohy č. 0617-14-P03;
2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. D/1993/2012/INV na dodatečné stavební práce na
akci "SPZ Holešov Stavba. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část" se
Sdružením Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím účastníkem sdružení
společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, dle
přílohy č. 0617-14-P04;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí
nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ 27295567, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 23083, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět zřízení a provozování plynárenského zařízení „REKO STL
plynovodu Holešov – Tovární ulice“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů, na pozemkové parcele p. č. 3658/2 v k. ú. Holešov, vstup a vjezd na
tento pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1932-6/2013 ze
dne 07.01.2014, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 8813,22 Kč + DPH, s
tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného
břemene, a to za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako
správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov.
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Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje - EKOGALA 2014 - zrušení
části usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R14/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.05.2014 č. 0381/R10/14 - část schvaluje písm. a)
bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí finančního daru na zajištění
prezentace regionálních produktů na veletrhu EKOGALA 2014 v Rzeszowě v Polsku ve výši
10.000 Kč společnosti MEDOKS s. r. o., 763 15 Všemina 249, IČ 27732622;
schvaluje
poskytnutí finančního daru na zajištění prezentace regionálních produktů na veletrhu
EKOGALA 2014 v Rzeszowě v Polsku ve výši 10.000 Kč subjektu Jaroslav Studeník, 763
13 Jasenná 290, IČ 42334501.
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Kultura - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R14/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1010/3/090/060/02/14 – 01/06/14 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře
Otrokovice - regálový systém - 1. etapa", dle přílohy č. 0612-14-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 0612-14-P03;
bere na vědomí
zprávu o havarijním stavu objektu hrobky Marie Ebner von Eschenbach ve Zdislavicích dle
přílohy č. 0612-14-P01;
pověřuje
statutárního zástupce Muzea Kroměřížska, p. o., ředitele Ing. Jiřího Stránského, k:
a) zahájení přípravných prací pro projektovou dokumentaci (stavebně-historický průzkum,
statický průzkum, restaurátorský průzkum, předjednání s orgány státní správy, atd.) na
odstranění havarijního stavu hrobky Marie Ebner von Eschenbach ve Zdislavicích v rozsahu
do 100.000 Kč včetně DPH;
b) předložení investičního záměru na projektovou dokumentaci na odstranění havarijního
stavu hrobky Marie Ebner von Eschenbach ve Zdislavicích na zasedání Rady Zlínského
kraje dne 25.08.2014.
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Sociální služby - Seniorpark Val. Meziříčí - I. a II. etapa - technický dozor investora

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R14/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
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„Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí – I. etapa“ a „Seniorpark Valašské
Meziříčí – II. etapa - výkon funkce TDS a koordinátora BOZP", dle přílohy č. 0618-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč AIP, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá
5617, 76001 Zlín, IČ 46902481;
2. uzavření příkazní smlouvy s uchazečem AIP, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá 5617, 76001
Zlín, IČ 46902481, dle přílohy č. 0618-14-P02.
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Sociální služby - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - I., II., IV. a V.
etapa - technický dozor investora

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R14/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, etapa I., II., IV. a V. - výkon funkce
TDS a koordinátora BOZP", dle přílohy č. 0619-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PAVELA s. r. o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ
02807351, pro část 1 veřejné zakázky - etapu I;
2. uzavření smlouvy s uchazečem PAVELA s. r. o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ 02807351,
pro část 1 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0619-14-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PAVELA s. r. o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ
02807351, pro část 2 veřejné zakázky - etapu II;
4. uzavření smlouvy s uchazečem PAVELA s. r. o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ 02807351,
pro část 2 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0619-14-P03;
5. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče STEMON Holding s. r. o., Poděbradova 1702/61b,
702 00 Ostrava, IČ 28638816, pro část 3 veřejné zakázky - etapu IV;
6. uzavření smlouvy s uchazečem STEMON Holding s. r. o., Poděbradova 1702/61b, 702 00
Ostrava, IČ 28638816, pro část 3 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0619-14-P04;
7. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče STEMON Holding s. r. o., Poděbradova 1702/61b,
702 00 Ostrava, IČ 28638816, pro část 4 veřejné zakázky - etapu V;
8. uzavření smlouvy s uchazečem STEMON Holding s. r. o., Poděbradova 1702/61b, 702 00
Ostrava, IČ 28638816, pro část 4 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0619-14-P05.
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Sociální služby - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. a V. etapa dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R14/14

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa CHB Rožnov pod Radhoštěm - dodávka stavby" formou otevřeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 0620-14-P01 až č. 0620-14-P09;
2. zahájení veřejné zakázky „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa CHB Vsetín Rokytnice - dodávka stavby" formou otevřeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0620-14-P11 až č. 0620-14-P19;
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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, Ing. Roman Hlaváč, 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 veřejných zakázkách:
1. „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa - CHB Rožnov pod
Radhoštěm - dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0620-14-P10,
2.„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0620-14-P20.
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Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R14/14

schvaluje
1. investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1037/3/150/391/06/14 na akci "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - sanace
vlhkosti a oprava fasády", dle přílohy č. 0621-14-P02;
b) č. 1038/3/150/392/06/14 na akci "SOU Uherský Brod - stavební úpravy dílen
automechaniků", dle přílohy č. 0621-14-P03;
c) č. 1039/3/150/393/06/14 na akci "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce
sociálních zařízení", dle přílohy č. 0621-14-P04;
2. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014:
a) příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, IČ 60371757, dle
přílohy č. 0621-14-P05;
b) příspěvkové organizace SOU Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0621-14-P06;
c) příspěvkové organizace SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č.
0621-14-P07;
3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, IČ 60371757, na realizaci akce
"Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - sanace vlhkosti a oprava fasády", dle
přílohy č. 0621-14-P08, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
b) SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci akce SŠIEŘ Rožnov pod
Radhoštěm - rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 0621-14-P09, za podmínky
schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. poskytnutí investiční dotace v roce 2014:
a) ve výši 2.695.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského Uherský
Brod, IČ 60371757, na realizaci akce "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod sanace vlhkosti a oprava fasády";
b) ve výši 150.000 Kč příspěvkové organizaci SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474,
na realizaci akce "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce sociálních zařízení";
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0021/2014, dle přílohy č. 0621-14-P10;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
a) Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, IČ 60371757, na realizaci akce
"Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - sanace vlhkosti a oprava fasády";
b) SOU Uherský Brod, IČ 00055107, na realizaci akce "SOU Uherský Brod - stavební
úpravy dílen automechaniků";
c) SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci akce "SŠIEŘ Rožnov pod
Radhoštěm - rekonstrukce sociálních zařízení".

11

Zdravotnictví - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R14/14

vyjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici, a. s., IČ 27660532, na rok 2014, dle přílohy č. 0624-14-P03;
2. s proplacením nákladů na realizaci akce "Kroměřížská nemocnice, a. s. - budova A teplovzdušná clona", a to za podmínky včasného a úplného plnění závazků nemocnice vůči
Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 - 07/06/14 „Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního pavilonu,
dle přílohy č. 0624-14-P04;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
945/3/170/162/04/13 - 02/06/14 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje –
výjezdová základna Morkovice-Slížany“ - ROP, dle přílohy č. 0624-14-P05;
3. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého
majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Kroměřížská nemocnice a. s. – budova A
- teplovzdušná clona" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0624-14-P06;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0128/2014, dle přílohy č. 0624-14-P09.
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Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - technický kanál - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R14/14

bere na vědomí
protokoly

o

jednání

komise

pro
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„Vsetínská nemocnice a. s. - výstavba interního pavilonu - II. etapa - technický kanál", dle
příloh č. 0625-14-P02 a č. 0625-14-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci „Vsetínská
nemocnice a. s. - výstavba interního pavilonu - II. etapa - technický kanál“, uzavřené se
společností KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 0625-14P04.

13

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje Morkovice - dodávka
stavby, ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R14/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová
základna Morkovice - Slížany" - dodávka stavby - ROP, formou zjednodušeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 0626-14-P01 až č. 0626-14-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky - Ing. Jana Stašková, 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, Ing. Karol Muránsky,
Ing. David Neulinger, Ing. Radomír Drozd, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing.
František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, 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 „Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice - Slížany“ - dodávka stavby podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné
moci ve znění přílohy č. 0626-14-P11.
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Zapojení příspěvku na Společensky účelná pracovní místa do rozpočtu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R14/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0130/2014, dle přílohy č. 0643-14-P01.
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Školství - výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R14/14

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Vyšší odborné školy
pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č.
0631-14-P01.

16

Příspěvková organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R14/14

jmenuje
s účinností od 01.10.2014 paní Mgr. et Mgr. Janu Vítkovou na pracovní místo ředitelky Vyšší
odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČ 65269616,
dle přílohy č. 0615-14-P01.
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Příspěvkové organizace - platové postupy ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R14/14

stanovuje
1. s účinností od 01.08.2014 plat panu RNDr. Jaroslavovi Krpalovi, řediteli Gymnázia J. A.
Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ
60371757, dle přílohy č. 0616-14-P01;
2. s účinností od 01.09.2014 plat panu Mgr. Josefovi Fuskovi, řediteli Dětského domova,
Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky, IČ 61716634, dle přílohy č. 0616-14P02.

18

Teritoriální pakt zaměstnanosti a jeho využití ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R14/14

bere na vědomí
informaci o možnostech založení teritoriálního paktu zaměstnanosti ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 0622-14-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zahájit kroky vedoucí k založení teritoriálního
paktu zaměstnanosti, dle přílohy č. 0622-14-P01.
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Fotosoutěž "ZLÍNSKÝ KRAJ A JEHO LIDÉ"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R14/14

schvaluje
vyhlášení soutěže "ZLÍNSKÝ KRAJ A JEHO LIDÉ" dle podmínek v příloze č. 0611-14-P01.

20

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R14/14

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci č. D/0032/2013/STR, dle přílohy č. 0596-14P01 uzavřené mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací:
- Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422,
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982,
- Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889;
- 14|15 Baťův institut, IČ 72563346;
odvolává
člena RADY 14|15 BAŤOVA INSTITUTU PhDr. Antonína Sobka;
jmenuje
členy RADY 14|15 BAŤOVA INSTITUTU Ing. Petra Kedru a Ing. Josefa Svobodu.

21

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R14/14

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, a to
varného kotle Fagor MG 9-15 BM, inv. číslo 30300145, rok pořízení 2009, pořizovací cena
148.215 Kč, zůstatková cena k 30.06.2014 činí 85.911 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s výpůjčkou pozemku p. č. 925/31, o výměře 162 m 2, ostatní plocha, odděleného z
původního pozemku geometrickým plánem č. 2504-7331/2013 odsouhlaseným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a
k. ú. Krásno nad Bečvou příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, městem Valašské meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí, PSČ 757
01, IČ 00291471, na dobu existence stavby silnice dle přílohy č. 0597-14-P03;
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:

10/24

R14/14

- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN v
pozemku p. č. 979/21, ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 7809b-40/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 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 pozemcích p. č. 2051/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kelč-Nové Město, p. č. 1312/2, a p. č. 1312/20, oba ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kelč-Staré Město, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- omezené užívání vyplývající z ochranného pásma na pozemku p. č. 2051/73, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kelč-Nové Město, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- 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 200 Kč/bm, minimálně však ve
výši 2.600 Kč + DPH;
3. 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. 2494/3, ostatní plocha/manipulační plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
4. 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 a VN v
pozemku p. č. 2494/3, ostatní plocha/manipulační plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- umístění a provozování pojistkové skříně na objektu, který se po realizaci stavby"
Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré
Město" stane součástí pozemku odděleného následně zpracovaným geometrickým plánem
ze stávajícího pozemku p. č. 2494/3 v k. ú. Staré Město u Uherské Hradiště, v rozsahu dle
přílohy č. 0597-14-P04,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN včetně pojistkové
skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.500 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:
- uložení a provozování plynárenského zařízení - plynovodu STL včetně ochranného pásma
v pozemcích p. č. 4441/1, ostatní plocha/silnice, a p. č. 1848/2, trvalý travní porost, oba v k.
ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1267-64/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
provozem, opravami a údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R14/14

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 3890/5, ostatní plocha,
- p. č. 3890/7, ostatní plocha,
- p. č. 3890/9, ostatní plocha,
- p. č. 3890/32, ostatní plocha,
- p. č. 3890/33, ostatní plocha,
- p. č. 3890/34, ostatní plocha,
- p. č. 3890/40, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 3890/6, ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 337 a 419 pro obec a k. ú. Slopné;
2. pozemků
- p. č. 6415/57, ostatní plocha,
- p. č. 6439/81, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla;
3. pozemků
- p. č. 699/23, ostatní plocha o výměře 532 m 2,
- p. č. 699/24, ostatní plocha o výměře 135 m 2,
- p. č. 699/25, ostatní plocha o výměře 30 m 2,
- p. č. 699/26, ostatní plocha o výměře 88 m 2,
- p. č. 699/27, ostatní plocha o výměře 447 m 2,
- p. č. 699/28, ostatní plocha o výměře 304 m 2,
- p. č. 699/29, ostatní plocha o výměře 156 m 2,
- p. č. 699/30, ostatní plocha o výměře 39 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 514-17/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské
Meziříčí a k. ú. Bynina;
4. pozemku
- p. č. 1206/2, ostatní plocha o výměře 40 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 846-8305/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec;
5. pozemků
- p. č. 2676/15, ostatní plocha, o výměře 120 m 2,
- p. č. 2676/16, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 2676/17, ostatní plocha, o výměře 81 m2,
- p. č. 2676/18, ostatní plocha, o výměře 75m 2,
- p. č. 2676/20, ostatní plocha, o výměře 43 m2,
- p. č. 2676/21, ostatní plocha, o výměře 97 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 923-8251/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Kateřinice a k. ú. Kateřinice u Vsetína;
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6. pozemků
- p. č. 682/2, ostatní plocha, o výměře 148 m2,
- p. č. 682/3, ostatní plocha, o výměře 64 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 459-241/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Choryně;
7. pozemků
- p. č. 302/20, ostatní plocha, o výměře 28 m2,
- p. č. 302/18, ostatní plocha, o výměře 30 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 461-243/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Choryně.

B. záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 4357/9, ostatní plocha o výměře 27 m 2
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1827-111/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Valašské Klobouky, jehož součástí je i kamenný kříž, kulturní památka rej.
č. 50094/7-8858;
2. pozemků
- p. č. 2756/1, ostatní plocha,
- p. č. 2756/15, ostatní plocha,
- p. č. 2760/2, ostatní plocha,
- p. č. 2760/5, ostatní plocha,
- p. č. 2760/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1335 pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště;
3. pozemků
- p. č. 1765/2, ostatní plocha o výměře 40 m 2,
- p. č. 1765/3, ostatní plocha o výměře 248 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 489-94/2012, dosud
neodsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice;
4. pozemků
p. č. 450, ostatní plocha o výměře 394 m 2,
p. č. 451/2, ostatní plocha o výměře 132 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1182-94/2012, dosud
neodsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Holešov a k. ú. Žopy;
5. pozemků
- p. č. 429/4, ostatní plocha, o výměře 336 m2,
- p. č. 416/40, ostatní plocha, o výměře 728 m2,
- p. č. 3652/5, ostatní plocha, o výměře 894 m2,
- p. č. 3652/15, ostatní plocha, o výměře 92 m2,
- p. č. 3652/6, ostatní plocha, o výměře 455 m2,
- p. č. 3654/1, ostatní plocha, o výměře 353 m2,
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oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1975-94/2012, dosud
neodsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Holešov.

23

Veřejná zakázka Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK III.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R14/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Geodetické práce v rámci
projektu NATURA 2000 ve ZK III.", dle příloh č. 0610-14-P01, 0610-14-P07 a 0610-14-P08;
schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro části veřejné zakázky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
a č. 5 s uchazečem GEOTROP, spol. s r. o., IČ 27691772, se sídlem Prostřední 2603, 760
01 Zlín, dle příloh č. 0610-14-P02 až č. 0610-14-P06.

24

Smlouva o poskytnutí dat Lesy České republiky, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R14/14

schvaluje
uzavření smlouvy o bezplatném poskytnutí digitálních dat Zlínskému kraji za účelem
zpracování plánů péče o zvláště chráněná území, hodnocení a vymezování regionálních
prvků územního systému ekologické stability a další činnosti související s výkonem státní
správy na těchto územích a na územích evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v
souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, mezi Zlínským krajem a Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, dle přílohy č. 0609-14-P01.

25

Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněného území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R14/14

vydává
nařízení kraje o zřízení přírodní památky Mokřad Pumpák a jejího ochranného pásma, dle
přílohy č. 0608-14-P02.

26

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (TBC, Léčiva)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R14/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0123/2014, dle přílohy č. 0635-14-P01.
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27

Zdravotnictví - příprava změny investičního záměru "Kroměřížská nemocnice a. s. Rekonstrukce tepelného hospodářství" a přemístění Protialkoholní záchytné stanice v
Kroměřížské nemocnici a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R14/14

ukládá
vedoucímu Odboru investic:
1. zpracovat dodatek investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
835/3/170/147/01/12 s názvem "Kroměřížská nemocnice a. s. - Rekonstrukce tepelného
hospodářství" v termínu do 22.09.2014;
2. zajistit revizi a dodatek projektové dokumentace akce "Kroměřížská nemocnice a. s. Rekonstrukce tepelného hospodářství", zpracované společností AVOS VYŠKOV měřící a
regulační technika, s. r. o., pod zakázkovým číslem 13T067, v termínu do 22.09.2014;
3. zpracovat investiční záměr akce "Protialkoholní záchytná stanice ve Zlínském kraji" v
souladu se směrnicí SM/41 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku v termínu do
25.08.2014.

28

Zdravotnictví - realizace zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R14/14

schvaluje
1. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída
T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, dle přílohy č. 0637-14-P01;
2. uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 24.800.000 Kč mezi Zlínským krajem, IČ
70891320, se sídlem Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Krajská
nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75,
dle příloh č. 0637-14-P02a a č. 0637-14-P02b.

29

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR, navýšení příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R14/14

bere na vědomí
účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 260.000 Kč pro příjemce
dotace Muzeum Kroměřížska, p. o., IČ 00091138, dle přílohy č. 0599-14-P03;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0125/2014, dle přílohy č. 0599-14-P02;
2. navýšení příspěvku na provoz Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČ 00089982, o
částku 570.000 Kč na celkovou výši 17.547.000 Kč, dle přílohy č.0599-14-P05;
3. navýšení závazného objemu prostředků na platy Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o., IČ
00098639, o částku 53.730 Kč na celkovou výši 2.654.730 Kč, dle přílohy č.0599-14-P07.
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30

Kultura - Projekt "Lidová stavba roku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R14/14

uděluje
uznání "Lidová stavba roku" za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském
kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví vlastníkům nemovitosti dle
přílohy č. 0600-14-P02;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníkům vítězné stavby dle přílohy č. 060014-P03.

31

Projekt "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a web" - dodatek č. 2 Smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R14/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci mikroprojektu
reg. č. CZ/FMP.12/0319 "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a web" uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností Region Bílé Karpaty, IČ 70849153, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0601-14-P02 a č. 0601-14-P03.

32

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R14/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0127/2014, dle přílohy č. 0628-14-P01.

33

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R14/14

schvaluje
plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2014, a to:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská,
IČ 70238898, dle přílohy č. 0629-14-P01,
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, dle přílohy č.
0629-14-P02,
3. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, IČ
70238910, dle přílohy č. 0629-14-P03.
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34

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R14/14

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, a to:
1. soubor PC učebny PEK, inventární číslo DHM 31, pořizovací cena 220.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2004,
2. soubor počítačové učebny, inventární číslo DHM 26, pořizovací cena 400.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2002,
majetek bude vyřazený formou ekologické likvidace.

35

Veřejná zakázka "Implementace jednotné evidence majetku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R14/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
Veřejná zakázka "Implementace jednotné evidence majetku", dle přílohy č. 0632-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky kterou předložil dodavatel; TESCO SW a. s., se sídlem tř.
Kosmonautů 1288/1, Hodolany, Olomouc PSČ 779 00, IČ 25892533;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem TESCO SW a. s., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1,
Hodolany, Olomouc PSČ 779 00, IČ 25892533; dle přílohy č. 0632-14-P02.

36

Veřejná zakázka "Zpřístupnění digitálního obsahu II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R14/14

ruší
veřejnou zakázku s názvem "Zpřístupnění digitálního obsahu" z důvodu nepředložení žádné
nabídky;
schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zpřístupnění digitálního obsahu II" formou podlimitního
zjednodušeného řízení, dle příloh č. 0633-14-P01 až č. 0633-14-P14;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Vítězslav Mach, Ing. Martin Prusenovský, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - RNDr. Zdenka Bukvicová, Ing. Petr Zahálka, Mgr. Michal
Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek , Ing. Vítězslav Mach;
3. hodnoticí komisi ve složení: PaedDr. Petr Navrátil, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Vítězslav
Mach, Ing. Martin Prusenovský, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Petr Kedra,
Bedřich Polák, RNDr. Zdenka Bukvicová, Ing. Petr Zahálka, Mgr. Michal Uherek.
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37

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R14/14

schvaluje
uzavření licenční a podlicenční smlouvy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro grantový projekt CZ.1.07/1.2.08/02.0007 mezi Zlínským krajem a
společností Free Art s. r. o., IČ 62361945, sídlem Bohumínská 788/61, Ostrava - Slezská
Ostrava 710 00, dle přílohy č.0627-14-P01.

38

Žádost o vyslovení souhlasu zřizovatele s předložením a realizací projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R14/14

souhlasí
1. s předložením a realizací projektu Vzdělávání v regionech Zlínského a Jihomoravského
kraje, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/50.0026, jehož realizátorem je Střední odborné
učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00054771,
2. s předložením a realizací projektu Vzdělávání na obcích ve Zlínském kraji, registrační
číslo CZ.1.07/3.1.00/50.0019, jehož realizátorem je Obchodní akademie Tomáše Bati a
Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ
00566411.

39

Sociální služby - investiční záměr, dotace na projekt SSL Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R14/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1026/3/100/129/04/14 s
názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním
postižením Uherský Brod - oprava střechy ", dle přílohy č. 0640-14-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0640-14-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0124/2014, dle přílohy č. 0640-14-P05;
4. navýšení příspěvku na provoz na rok 2014 příspěvkové organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 5.476.000 Kč na celkovou výši 9.625.000 Kč, dle přílohy
č. 0640-14-P06;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště , IČ 00092096, k posílení investičního fondu ve výši 188.000 Kč,
dle přílohy č. 0640-14-P04;
ukládá
řediteli Sociálních služeb Uherské Hradiště navýšení odvodu prostředků do rozpočtu
zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, o 3.376.000 Kč v termínu do 31.10.2014 na celkovou výši 24.409.000 Kč;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště výkonem funkce investora pro
přípravu a realizaci akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se
zdravotním postižením Uherský Brod, oprava střechy".
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu poskytnutí dotace z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu na rok 2014 ve výši 209.459,21 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0640-14-P06;

40

Sociální služby - změny plánu tvorby a použití inv. fondu, změny závazných objemů
prostředků na platy a ostatní osobní náklady v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R14/14

souhlasí
a.) s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, k posílení investičního fondu ve výši 152.000 Kč, dle přílohy č.
0641-14-P03;
b.) s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení investičního fondu ve výši 40.000 Kč, dle
přílohy č. 0641-14-P08;
schvaluje
1. změny plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, dle
přílohy č. 0641-14-P02;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č.
0641-14-P04;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, dle přílohy
č. 0641-14-P05;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
IČ 70850917, dle přílohy č. 0641-14-P06;
e) změnu č. 2 příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle
přílohy č. 0641-14-P07;
2. rozpočtové opatření RZK/0129/2014 dle přílohy č. 0641-14-P09,
3. změnu závazných objemů prostředků na platy a OON a vyčlenění účelových prostředků u
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0641-14-P10.
ukládá
řediteli Domova pro seniory Burešov snížení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z
investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, o
250.000 Kč, z částky 1.000.000 Kč na celkových 750.000 Kč v termínu do 31.10.2014.
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41

Sociální služby - zrušení poskytování sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R14/14

schvaluje
zrušení sociální služby typu domovy pro seniory - identifikátor služby 3560299, poskytované
v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská, Cihlářská 526,
686 04 Kunovice, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, ke dni 31.12.2014.

42

Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
ve Zlínském kraji - ukončení smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R14/14

schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. D/0364/2014/ŘDP v rámci projektu
"Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském
kraji" mezi Zlínským krajem a zhotovitelem AUGUR Consulting, s. r. o., IČ 25358014, se
sídlem Rovniny 102, 748 01 Hlučín, dle přílohy č. 0639-14-P01.

43

Projekt Edukací ke kvalitě - Zajištění vzdělávacích kurzů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R14/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění vzdělávacích kurzů – Sebezkušenostní výcvik
pro sociální pracovníky a Výcvik mediace" formou jednacího řízení bez uveřejnění, dle příloh
č. 0638-14-P02 až 0638-14-P12;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Zajištění vzdělávacích kurzů –
Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky a Výcvik mediace" ve složení: Mgr. Radim
Nuc, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena Pšenčíková, Mgr. Michal Uherek, Bc. Irena
Hradilová

44

Prodej majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R14/14

schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a panem Mgr. Pavlem Macurou, Okružní
907, 674 01 Třebíč, dle přílohy č. 0603-14-P01.
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45

Vyřazení neupotřebitelného majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R14/14

bere na vědomí
nabídku nepotřebného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje v rámci
hospodářství kraje dle příloh č. 0607-14-P02, č. 0607-14-P03 a č. 0607-14-P07;
schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické a ekologické likvidace dle příloh č. 0607-14-P04 až č. 0607-14-P06 a č. 0607-14P08;
2. vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické likvidace dle přílohy č. 0607-14-P09.

46

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R14/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Podpora Informačního, vyrozumívacího a varovacího
systému Zlínského kraje (IVVS ZK)" formou jednacího řízení bez uveřejnění, dle příloh č.
0606-14-P01 až č. 0606-14-P14;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Podpora Informačního,
vyrozumívacího a varovacího systému Zlínského kraje (IVVS ZK)" ve složení: Ing. Robert
Pekaj, Ing. Tomáš Martinek, Ing. Jana Koldová, Mgr. Libor Fusek, Mgr. Michal Uherek, a
náhradníky: Ing. Karel Malinovský, Bedřich Polák, DiS., Ing. Diana Pavlíčková, Mgr. Lucie
Koláčková, Ing. David Neulinger.

47

Správa projektů a nástroje analytických služeb Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R14/14

bere na vědomí
1. zprávu o řešení projektového řízení na Krajském úřadě Zlínského kraje v souladu s
přílohou č. 0605-14-P02;
2. koncept realizace nástrojů analytických služeb Zlínského kraje dle přílohy č. 0605-14P03;
schvaluje
1. nový postup jednotné správy projektů Zlínského kraje spočívající v pořízení centrálního
evidenčního nástroje projektů;
2. zvláštní postup při výběru partnera pro realizaci nástrojů analytických služeb Zlínského
kraje;
21/24

R14/14

ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit v termínu do 25.08.2014 všechny
kroky směřující k pořízení evidenčního nástroje projektů Zlínského kraje;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit v termínu do 25.08.2014 Radě Zlínského
kraje návrh smluvního vztahu s vybraným partnerem pro realizaci nástrojů analytických
služeb Zlínského kraje.

48

Aktualizace směrnice SM/75/02/14 - Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R14/14

schvaluje
směrnici SM/75/02/14 - Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje dle přílohy č.
0602-14-P01.

49

Příspěvková organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R14/14

stanovuje
s účinností od 01.08.2014 plat paní Mgr. Miroslavě Malenovské, ředitelce Základní školy a
Mateřské školy speciální Kroměříž, IČ 47935928, dle přílohy č. 0645-14-P01.

50

Dotace na proplacení náhrady škod způsobených zvláště chráněným živočichem rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R14/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0131/2014 dle přílohy č. 0646-14-P01.

51

Projekt "Zefektivnění výukových metod určených k interpretaci přírodních hodnot
valašské krajiny"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R14/14

schvaluje
projektový rámec a finanční rámec projektu "Zefektivnění výukových metod určených k
interpretaci přírodních hodnot valašské krajiny" dle příloh č. 0647-14-P01 a č. 0647-14-P02;
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ukládá
1. příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dopracovat projekt
"Zefektivnění výukových metod určených k interpretaci přírodních hodnot valašské krajiny" v
souladu s projektovým a finančním rámcem dle příloh č. 0647-14-P01 a č. 0647-14-P02 do
konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce,
Fondu environmentální odbornosti na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do
05.08.2014;
2. příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, předložit žádost o
poskytnutí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu environmentální
odbornosti na projekt "Zefektivnění výukových metod určených k interpretaci přírodních
hodnot valašské krajiny" včetně všech povinných příloh v termínu do 05.08.2014.

52

Audiovizuální zpravodajství o činnosti Zlínského kraje pro rok 2014 - rozšíření pokrytí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R14/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o vytvoření díla č. D/1586/2012/KH, jejímž předmětem je
tvorba a vysílání televizních pořadů, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností J. D.
Production, s. r. o., se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
25592939, dle přílohy č. 0648-14-P01.

53

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R14/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.06.2014 č. 0512/R13/14, kterým Rada Zlínského
kraje:
a) schválila 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;
b) uložila 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;
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. 0649-14-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 30.09.2014.
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Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R14/14

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2014, dle přílohy č. 0650-14-P01.

Zlín 7. července 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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