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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 04.08.2014
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R15/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad anketou "Pracovník roku v
sociálních službách" pro rok 2014 pořádanou Zlínským krajem se slavnostním vyhlášením
dne 15.09.2014;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 100.000 Kč spolku DOSTIHY SLUŠOVICE, o. s., IČ 22903364, na pořádání
dostihů Cena hejtmana Zlínského kraje a Cena Zlínského kraje dne 28.10.2014 ve
Slušovicích;
2) ve výši 25.000 Kč AUTO KLUBu Březolupy v AČR, IČ 62831950, na pořádání XI. ročníku
"Slováckého oválu" v roce 2014;
3) ve výši 10.000 Kč Základní škole Velký Ořechov, okres Zlín, p. o., IČ 75020181, na
pořádání mezinárodního setkání dětí v rámci projektu Comenius v roce 2014;
4) ve výši 180.000 Kč spolku Za sklem o. s., IČ 22901531, na činnost spolku v roce 2014;
5) ve výši 8.000 Kč Bc. Romanu Ordeltovi, IČ 68041641, na pořádání Tenisového turnaje
osobností 2014;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0132/2014, dle přílohy č. 0651-14-P02.
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Kultura - Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R15/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa - dodávka stavby II", dle přílohy č.
0653-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč Pozemní stavitelství Zlín a. s., se
sídlem Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ 46900918;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty
3967, 762 92 Zlín, IČ 46900918, dle přílohy č. 0653-14-P02.
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Sociální služby - Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa – dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R15/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa - dodávka stavby", dle přílohy č. 0652-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč VW WACHAL a. s., se sídlem
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767
01 Kroměříž, IČ 25567225, dle příloh č. 0652-14-P02 a č. 0652-14-P03;
3. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností RWE GasNet, s. r. o.,
Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - město, IČ 27295567, na akci: "Domov pro seniory
Luhačovice", dle přílohy č. 0652-14-P04;
4. uzavření smlouvy o provedení vodovodní přípojky se společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, na akci: "Domov pro
seniory Luhačovice", dle přílohy č. 0652-14-P05;
5. uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody se společností
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, na akci:
"Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí", dle přílohy č. 0652-14-P06.
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Školství a zdravotnictví – investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R15/14

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 26.08.2013, č. 0746/R16/13 - část schvaluje, bod
1 písm. a), kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec projektu "SPŠ
polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie" dle přílohy č. 0808-13-P02;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.01.2014, č. 0042/R02/14 - část schvaluje, bod
2, kterým Rada Zlínského kraje schválila dodatek č. 1 projektového a finančního rámce
projektu "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie", dle
přílohy č. 0062-14-P04;
3. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.06.2014, č. 0468/R12/14 - část schvaluje, bod
1, kterým Rada Zlínského kraje schválila dodatek č. 2 projektového a finančního rámce
projektu "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie", dle
přílohy č. 0530-14-P02;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1035/3/150/389/05/14 na
akci "SPŠ polytechnická - COP Zlín – Realizace úspor energie", dle přílohy č. 0654-14-P02;
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
997/3/150/378/10/13 - 03/07/14 na akci "SZŠ a VOŠZ Zlín - realizace úspor energií - domov
mládeže", dle přílohy č. 0654-14-P03;
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3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1040/3/150/394/07/14 na
akci "SOŠ a Gymnázium Staré Město – stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště", dle
přílohy č. 0654-14-P04;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0654-14P05;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, na rok 2014, dle
přílohy č. 0654-14-P06;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0654-14-P07;
7. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci na rok 2014:
a) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle
přílohy č. 0654-14-P08, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
b) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0654-14P09, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
8. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "SPŠ
polytechnická - COP Zlín – Realizace úspor energie" - dodávka stavby, dle přílohy č. 065414-P10;
9. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Vsetínská
nemocnice a. s. - realizace úspor energie" - dodávka stavby, dle přílohy č. 0654-14-P11;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0133/2014, dle přílohy č. 0654-14-P12;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ
14450500, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce "SPŠ polytechnická - COP Zlín – Realizace úspor
energie";
2. příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "SOŠ a Gymnázium Staré Město – stavební úpravy pro
ZUŠ Uherské Hradiště";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace v roce 2014:
a) ve výši 4.342.000 Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola Zlín, IČ 00226319, na realizaci akce "SZŠ a VOŠZ Zlín - realizace úspor energií domov mládeže";
b) ve výši 2.263.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČ 60371790, na realizaci akce "SOŠ a Gymnázium Staré Město – stavební úpravy
pro ZUŠ Uherské Hradiště";
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.934.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Zlín, IČ 00226319,
na realizaci akce "SZŠ a VOŠZ Zlín - realizace úspor energií - domov mládeže", dle přílohy
č. 0654-14-P13;
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3. rozpočtové opatření č. ZZK/0023/2014, dle přílohy č. 0654-14-P14.
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Svěření rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R15/14

svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodnutí o prodeji vozidla Audi A8 reg. značky 2Z8 8778 za
minimální cenu 192.000 Kč.
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Dodatek smlouvy o výpůjčce - NKP Ploština

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R15/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 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, dle přílohy č. 1;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČ 00089982, aby svým jménem uzavřela dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle
tohoto usnesení a činila veškeré úkony s tímto právním vztahem související.

Zlín 4. srpna 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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