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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 17. zasedání dne 08.09.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R17/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0791-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0053/R02/14 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucí Odboru kultury a památkové péče v termínu do 08.09.2014 zajistit zpracování
dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a zajištění činností a služeb v kontextu navržené
struktury řízení 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.“ - na termín plnění 15.12.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R17/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad 4. ročníkem projektu "Pohár
Josefa Masopusta" pořádaným Klubem přátel Josefa Masopusta, IČ 22841741;
ruší
na základě zaslané korespondence uvedené v příloze č. 0772-14-P02:
1) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 24.03.2014 č. 0217/R06/14:
a) část bere na vědomí - bod 1, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí záštitu MVDr.
Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje nad parforsním honem pořádaným Zemským
hřebčincem Tlumačov, státní podnik, IČ 13695673, v roce 2014;
b) část schvaluje - bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ve výši 10.000 Kč Zemskému hřebčinci Tlumačov, státní podnik, IČ
13695673, na pořádání parforsního honu v roce 2014;
2) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.06.2014 č. 0504/R13/14 - část bere na vědomí
a doporučuje - bod 6), kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši
30.000 Kč obci Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, na pořádání přeshraničního folklorního
setkání "Popovské hudební slavnosti" v roce 2014;
3) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 07.07.2014 č. 0544/R14/14 - část schvaluje - bod
5), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční účelové dotace 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.
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3

Letecké muzeum Kunovice, návrh rozvoje, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace mezi Zlínským krajem a městem Kunovice, IČ 00567892, dle
přílohy č. 0765-14-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0149/2014 dle přílohy č. 0765-14-P03.

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R17/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Technologie pro
Standardizaci krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje p. o. II.", dle přílohy č. 0771-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.,
se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, IČ 28606582;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., se sídlem
Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, IČ 28606582, dle příloh č. 0771-14-P02 a č. 0771-14-P03.

6

Kultura - Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R17/14

schvaluje
1. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10-07/08/14 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku
Vsetín - 1. etapa", dle přílohy č. 0764-14-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1533/2014/INV na zhotovení stavby na akci
"Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa", dle přílohy č.
0764-14-P02;
3. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum regionu
Valašsko, IČ 00098574, na období 2014-2016, dle přílohy č. 0764-14-P03.
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7

Sociální služby - smlouvy o poskytnutí dotace ROP Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R17/14

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín"
mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ
75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0769-14-P01;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Domov pro seniory Luhačovice" mezi
Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se
sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0769-14-P02.

8

Sociální služby - Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská - II. etapa dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R17/14

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
896/3/100/116/08/12-02/08/14 s názvem: "Sociální služby Uherské Hradiště p. o. Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská II. etapa - Bytový dům
Uherské Hradiště" dle přílohy č. 0768-14-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2014, dle přílohy č. 0768-14-P03;
3. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, o 100.000 Kč na celkovou výši 10.335.000 Kč, na rok 2014, dle přílohy č. 076814-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0152/2014 dle přílohy č. 0768-14-P05;
5. uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 45116194 na akci
"Domov pro seniory Luhačovice", mezi Zlínským krajem a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ a. s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, včetně dohody o oprávněné
osobě, dle přílohy č. 0768-14-P06;
ukládá
řediteli Sociálních služeb Uherské Hradiště snížení odvodu prostředků do rozpočtu
zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, o 100.000 Kč, z částky 24.409.000 Kč na celkových 24.309.000 Kč v termínu
do 31.10.2014.

9

Sociální služby - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R17/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa - CHB Rožnov pod
Radhoštěm - dodávka stavby", dle přílohy č. 0770-14-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová IV. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm - dodávka stavby",
kterou předložil uchazeč NOSTA, s. r. o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01
Nový Jičín, IČ 47671416;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem NOSTA, s. r. o., se sídlem Svatopluka Čecha
2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ 47671416, dle příloh č. 0770-14-P02 a č. 0770-14-P03.

10

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R17/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Centrální objekt Infrastruktura - dodávka stavby“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č.
0773-14-P02 až č. 0773-14-P09;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Tomáš Záhora, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky - Mgr. Jan Strejček, Petr Ruber, Ing. Veronika Křižková.

11

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - plán technického zhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R17/14

vyjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého Vsetínské
nemocnici, a. s., IČ 26871068, na rok 2014, dle přílohy č. 0774-14-P02;
2. s proplacením nákladů na realizaci akce "Vsetínská nemocnice, a. s. - budova B1 klimatizace ARO", a to za podmínky včasného a úplného plnění závazků nemocnice vůči
Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého
majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice a. s. – budova B1 Klimatizace ARO" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755
01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0774-14-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2014, dle přílohy č. 0774-14-P04.
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12

Příspěvkové organizace - platový výměr ředitelky školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R17/14

stanovuje
s účinností od 01.10.2014 plat paní Mgr. et Mgr. Janě Vítkové, ředitelce Vyšší odborné školy
pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č.
0767-14-P01.

13

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na dobu
čtyř let Stanislavu Garžíkovou, bytem Větrná 1382, 688 01 Uherský Brod.

14

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R17/14

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 802/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kostelec u Holešova, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2708b-187/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
2. 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. 191/1, p. č. 191/7, vše ostatní plocha, v k. ú. Velíková, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 580d-161/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN na
pozemku p. č. 8527/68, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2501-48/2014,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
4. 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. 231/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Příluky, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 212-8092/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného obec Lešná, se sídlem Lešná 36, PSČ 756 41
Lešná, IČ 00303992, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vedení veřejného osvětlení v pozemku p. č. 231/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Příluky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
212-8092/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou,
opravami kabelu veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. 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. 1302/4, p. č. 1302/5, p. č.
1302/6, p. č. 1302/7, p. č. 1302/8, p. č. 1302/9, p. č. 1302/15, p. č. 1302/16, p. č. 1302/17, p.
č. 1302/29, p. č. 1302/30, p. č. 1302/38, p. č. 1302/39, p. č. 1302/42, p. č. 1302/45, p. č.
1302/46, p. č. 1302/47, p. č. 1302/50, p. č. 1302/51, p. č. 1302/57, p. č. 2025/1, p. č.
2025/20, p. č. 2028/1, vše v k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště a v pozemcích p. č.
1530/2, p. č. 1540/3, p. č. 3132/3, p. č. 3132/5, vše v k. ú. Traplice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 223-61.1/2012, č. 224-61/2012, č. 218-61/2012, č.
222-61/2012, č. 219-61/2012, č. 261-61a/2012, č. 261-61b/2012, č. 261-61c/2012, č. 26161d/2012, pro k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště a geometrickým plánem č. 47761b/2012, pro k. ú. Traplice,
- omezené užívání vyplývající z ochranného pásma na pozemcích p. č. 1302/14, p. č.
1302/17, p .č. 1302/32, p. č. 1302/33, vše v k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště, a na
pozemcích p. č. 3132/2, p. č. 3132/6, vše v k. ú. Traplice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 218-61/2012, č. 222-61/2012, č. 261-61b/2012, č.
261-61d/2012, pro k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště a geometrickým plánem č. 47761b/2012, pro k. ú. Traplice,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 79.000 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, a to části
nábytkového souboru Interiéru ložnic a heren III+IV oddělení, inv. č. 7615000032, rok
pořízení 1993, pořizovací cena 201.980 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.
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15

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit souhlasné prohlášení mezi Zlínským krajem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v rozsahu a dle podmínek uvedených
v příloze č. 0754-14-P02.

16

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že daň z nabytí nemovité věci hradí prodávající:
1. pozemku
- p. č. st. 239, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 87, objekt k
bydlení,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 238 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk, do
vlastnictví obce Drnovice, Drnovice 113, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 00557889,
za kupní cenu ve výši 1.250.000 Kč;
2. jednotky a spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech
- č. 1358/2, byt, v budově č. p. 1358, byt. dům, na pozemku p. č. st. 1705,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 5843/56765,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 15607 pro obec a k. ú. Kroměříž, do vlastnictví MUDr. Kristíny
Hanzelové, Stromová ulica 2336/28, Trnava, Slovenská republika, za kupní cenu ve výši
768.750 Kč;
3. pozemku
- id. 1/4 p. č. 441/17, ostatní plocha, o výměře 250 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6466-30/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Kroměříž do vlastnictví MUDr. Kristíny Hanzelové, Stromová ulica 2336/28, Trnava,
Slovenská republika, za kupní cenu ve výši 31.250 Kč;
B. rozpočtové opatření č. ZZK/0029/2014 dle přílohy č. 0756-14-P03.
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17

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
a) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne
13. června 2014 č.j. KUZL 35455/2014, kterým se vyhovuje částečně žádosti o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské
Hradiště, Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště, IČ 60371749, uloženého Rozhodnutím
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 7/2014 ze dne 9. června
2014. Promíjí se částka 72.131,38 Kč a nepromíjí se částka 8.354,32 Kč, viz příloha č.
0755-14-P03;
b) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne
26. června 2014 č.j. KUZL 35467/2014, kterým se vyhovuje částečně žádosti o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí,
Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí, IČ 00843369, uloženého Rozhodnutím zřizovatele o
uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 8/2014 ze dne 9. června 2014. Promíjí se
částka 43.991,59 Kč a nepromíjí se částka 13.200 Kč, viz příloha č. 0755-14-P05.

18

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/0113/2014/STR - Svazek obcí "Čistý Zlechovský potok"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. D/0113/2014/STR o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Svazkem obcí Čistý Zlechovský
potok, IČ 75068664, dle přílohy č. 0762-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0028/2014 dle přílohy č. 0762-14-P04.

19

Zdravotnictví - prodloužení splatnosti úvěru Kroměřížské nemocnici a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. D/2416/2013/ZD ze dne 20.12.2013
uzavřené mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ 27660532, dle přílohy č.
0784-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0027/2014 dle přílohy č. 0784-14-P03.
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20

Zdravotnictví - souhlas s dodatkem ke smlouvě o úvěru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru
č. 2604/11/5626 mezi společností Československá obchodní banka, a. s., IČ 00001350, se
sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ
27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, PSČ 686 68, dle přílohy č. 078514-P01.

21

Kultura - smluvní vztahy p. o. - Smlouva o nájmu hrobového místa Adolfa Šišky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R17/14

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu hrobového místa Adolfa Šišky č. 51 - Mladcová, pole 1, č.
hrobu 44, uzavíranou mezi Pohřebnictvím Zlín, spol. s r. o., IČ 47901519, a Muzeem
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, na dobu určitou od
01.10.2014 do 30.09.2019, dle přílohy č. 0758-14-P02.

22

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R17/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a
sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. Atletický klub Zlín, z.s., IČ 00350834, ve výši 20.000 Kč na 67. ročník tradičního
atletického závodu "Přes valašské kotáry - běh Zlínem";
2. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní
halový turnaj ve fotbale žen a dívek "KAMENEX CUP";
3. Handball Club Zlín, IČ 49157582, ve výši 25.000 Kč na XIV. ročník mládežnického
dívčího a chlapeckého házenkářského mezinárodního turnaje "HOLIDAY CUP 2014";
4. Handball club Zubří, IČ 46531378, ve výši 25.000 Kč na Mezinárodní turnaj mužů v
házené "Valašský pohár";
5. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, ve výši 12.000 Kč na Mezinárodní
fotbalový turnaj učňovských škol "O Pohár ředitele SOU";
6. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši
10.000 Kč na Turnaj středních škol v ledním hokeji;
7. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 21.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní turnaj v házené žen "Jiskra Handball Cup 2014" ve výši 12.000 Kč,
b) 16. ročník Světového poháru ve střelbě z polní kuše "Bohemia World Cup 2014" ve výši
9.000 Kč;
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8. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 26.000 Kč na akce:
a) Republikový závod ve skoku na lyžích žáků a žákyň "Mezinárodní mistrovství Valašského
království" a Mezinárodní mistrovství ČR ve skoku na lyžích dorostu ve výši 7.000 Kč,
b) XIV. ročník mezinárodních házenkářských turnajů pro mladší a starší žáky "ROŽNOV
2014" ve výši 12.000 Kč,
c) Závod žákyň ve volném trojboji ve sportovní gymnastice "Rožnovský pohár" ve výši 7.000
Kč;
9. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 49.000 Kč na akce:
a) 18. ročník "Vánoční pohár v bench pressu" ve výši 7.000 Kč,
b) Mistrovství České republiky v šermu kordem kadetek ve výši 10.000 Kč,
c) 57. ročník mezinárodního silničního běhu městem "Slovácký běh" ve výši 25.000 Kč,
d) Mistrovský žebříčkový turnaj juniorů ČR ve squashi ve výši 7.000 Kč;
10. Volejbalový sportovní klub Zlín, IČ 00567931, ve výši 24.000 Kč na XIII. ročník
mezinárodního turnaje ve volejbale mužů "Zlín cup 2014".

23

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R17/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0150/2014, dle přílohy č. 0778-14-P01.

24

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R17/14

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1009/3/150/384/01/14 - 01/08/14 na akci "Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště - Obnova fasády Tř. Maršála Malinovského 368", dle přílohy č. 0779-14-P01.

25

Ukončení provozu aplikace GIST controlling

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R17/14

schvaluje
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o dočasném užívání licencí k systému GIST
Controlling a poskytnutí služeb při realizaci nástroje pro rozhodování – školství se
společností GIST, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Collinova 421, PSČ 500 03, IČ
60916851, dle přílohy č. 0782-14-P01.
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26

Veřejná zakázka "Zpřístupnění digitálního obsahu II" - schválení vítězného uchazeče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R17/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky "ZDO Zpřístupnění digitálního obsahu II", dle přílohy č. 0783-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "ZDO - Zpřístupnění digitálního obsahu II",
kterou předložil dodavatel InQool a. s., se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČ
29222389, DIČ CZ29222389;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem InQool a. s., se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00
Brno, IČ 29222389, DIČ CZ29222389, dle přílohy č. 0783-14-P02.

27

Projekt Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji - dodatek č. 5 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R17/14

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
844/3/010/04/02/12-05/07/14 "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji", dle přílohy č.
0776-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0151/2014, dle přílohy č. 0776-14-P03;
3. uzavření smlouvy o dílo na vybudování a implementaci tržišť datového skladu se
společností GIST, s. r. o., Collinova 421, 500 03 Hradec Králové, IČ 60916851, dle přílohy č.
0776-14-P04.
4. rozpočtové opatření č. RZK/0148/2014 dle přílohy č. 0776-14-P07.

28

Projekt Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji - úprava podmínek Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R17/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji II" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro
místní rozvoj, dle přílohy č. 0777-14-P01.
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29

Školství - Udělení souhlasů a doložek zřizovatele k realizaci projektů v rámci OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R17/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.08.2014 č. 0669/R16/14 - část schvaluje, bod 3,
kterým Rada Zlínského kraje souhlasila s předložením a realizací projektu Škola pro praxi praxe pro školu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0008, jehož partnerem je Tauferova
Střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž, IČ
63459086, a zároveň, aby Tauferova Střední odborná škola veterinární Kroměříž uzavřela
smlouvu o partnerství s finančním plněním se Švehlovou střední školou polytechnickou
Prostějov, nám. Spojenců 2555, 796 01 Prostějov, IČ 00566896, která je žadatelem
projektu;
souhlasí
A) s předložením a realizací projektů:
1. "Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních
dotykových zařízení ve výuce", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0036, podpořeného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož partnerem je Střední
zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261, Kroměříž 767 26, IČ 00637939;
2. "ICT nás baví", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015, podpořeného z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož rpartnery jsou: Střední průmyslová
škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, Uherský Brod 688 01, IČ
14450437, a Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822,
Slavičín 763 21, IČ 46276327;
3. "Škola digitálního věku", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0003, podpořeného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož partnery jsou Základní
škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649, Rožnov pod Radhoštěm 756
61, IČ 70238910, a Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782,
Valašské Meziříčí 757 00, IČ 70238928;
4. "ICT jako nástroj inovace výuky", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0040, podpořeného
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož partnerem je
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, T. G. Masaryka
3669, Zlín 761 57, IČ 00566411;
5. "Škola pro praxi - praxe pro školu", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0008,
podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož
partnerem je Tauferova Střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767
01 Kroměříž, IČ 63459086;
B) s tím, aby byly uzavřeny partnerské smlouvy mezi:
1. www.scio.cz, s. r. o., se sídlem Pobřežní 34, Praha 8, 186 00, IČ 27156125, (příjemce
dotace), a Střední zdravotnickou školou Kroměříž, se sídlem Albertova 4261, Kroměříž 767
26, IČ 00637939 (partner) v rámci projektu "Mentoring a individuální rozvoj pedagogických
pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce", registrační číslo:
CZ.1.07/1.3.00/51.0036, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro partnera na realizaci aktivit předmětného
projektu ve výši 257.650 Kč, dle přílohy č. 0781-14-P04;
2. Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, se sídlem
Sokola Tůmy 402/12, Český Těšín 737 01, IČ 60337320 (příjemce dotace), a Obchodní
akademie Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Obvodová 3503/7 767 11, IČ 63458730, (partner)
v rámci projektu "Inovace ve výuce odborných ekonomických předmětů", registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.00/54.0028, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro partnera na realizaci aktivit předmětného
projektu ve výši 159.000 Kč, dle příloh č. 0781-14-P06 až č. 0781-14-P08;
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3. Moravskoslezským dřevařským klastrem, občanské sdružení, se sídlem Studentská
6202/17, Ostrava – Poruba 708 33, IČ 27003949 (příjemce dotace), a Střední školou
nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Holešovská 394, Bystřice pod
Hostýnem 768 61, IČ 47935952, (partner) v rámci projektu "Vytvoření vlastního střediska
praxe MSDK pro rozvoj praktického vyučování", registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0026,
podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním
příjmem pro partnera na realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 1.103.229,60 Kč, dle
přílohy č. 0781-14-P10;
4. Společností pro kvalitu školy, o. s., se sídlem Ukrajinská 1483/46, Ostrava Poruba 708
00, IČ 69610606, (příjemce dotace), a Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií
Uherský Brod se sídlem Nivnická 1781, Uherský Brod 68801, IČ 14450437, (partner) v
rámci projektu "ICT nás baví", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015, podpořeného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro
partnera na realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 668.140 Kč, dle přílohy č. 078114-P13;
5. Společností pro kvalitu školy, o. s., se sídlem Ukrajinská 1483/46, Ostrava Poruba 708
00, IČ 69610606, (příjemce dotace), a Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školou
Slavičín, se sídlem Školní 822, Slavičín 763 21, IČ 46276327, (partner) v rámci projektu
"ICT nás baví", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015, podpořeného z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro partnera na
realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 668.140 Kč, dle přílohy č. 0781-14-P16;
6. TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., Nad Porubkou 838/29, Ostrava-Svinov 721
00, IČ 26813335, (příjemce dotace), a Základní školou praktickou Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží 649, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 70238910, (partner) v rámci
projektu "Škola digitálního věku", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0003, podpořeného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro
partnera na realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 487.650 Kč, dle přílohy č. 078114-P19;
7. TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., Nad Porubkou 838/29, Ostrava-Svinov 721
00, IČ 26813335, (příjemce dotace), a Základní školou a Mateřskou školou Valašské
Meziříčí, Křižná 782, Valašské Meziříčí 757 00, IČ 70238928 (partner) v rámci projektu
"Škola digitálního věku", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0003, podpořeného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro
partnera na realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 403.650 Kč, dle přílohy č. 078114-P22;
8. Základní školou Bučovice Školní č. p. 710, Školní 710, Bučovice 685 01, IČ 46271104,
(příjemce dotace), a Střední průmyslovou školou polytechnickou – Centrem odborné
přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, Zlín 760 01, IČ 14450500, (partner) v rámci projektu
"Cloud je budoucnost vzdělávání", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0034, podpořeného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro
partnera na realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 674.800 Kč, dle přílohy č. 078114-P24;
9. COMFOR STORES a. s., Komín, Běly Pažoutové 742/1, Brno-Komín 624 00, IČ
26290944, (příjemce dotace), a Dětským domovem, Mateřskou školou, Základní školou a
Praktickou školou Zlín, Lazy 3695, Zlín 760 01, IČ 61716464, (partner) v rámci projektu
"Inovace na dosah", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0025, podpořeného z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro partnera na
realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 346.480 Kč, dle přílohy č. 0781-14-P26;
10. Valero s. r. o., Kubelíkova 1224/42, Praha - Žižkov 130 00, IČ 28291565, (příjemce
dotace), a Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, T.
G. Masaryka 3669, Zlín 761 57, IČ 00566411, (partner) v rámci projektu "ICT jako nástroj
inovace výuky", registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0040, podpořeného z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro partnera na
realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 563.745 Kč, dle přílohy č. 0781-14-P29;
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11. Švehlovou střední školou polytechnickou Prostějov, nám. Spojenců 2555, Prostějov 796
01, IČ 00566896, (příjemce dotace), a Tauferovou Střední odbornou školou veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1429, Kroměříž 767 01, IČ 63459086 (partner) v rámci projektu v
rámci projektu "Škola pro praxi - praxe pro školu", registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0008,
podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním
příjmem pro partnera na realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 863.483,05 Kč, dle
přílohy č. 0781-14-P32.

30

Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R17/14

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Kroměříž, IČ 70843309, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Lubomír Vaculín, RNDr. Alena Gallová, PhDr.
Vlastislav Kožela, Oldřich Kozmík, Ing. Dušan Stareček.

31

Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy, navýšení příspěvku
na provoz v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R17/14

schvaluje
1. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady a vyčlenění
účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č.
0789-14-P02;
2. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná, IČ
70850852, o 111.000 Kč na celkovou výši 561.000 Kč, dle přílohy č. 0789-14-P03, částka
příspěvku je poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č.
360/2012 ze dne 25.04.2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského
zájmu (zveřejněno v Úředním věstníku L 114/8 dne 26.04.2012).

32

Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R17/14

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 7895834, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Medlovice, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092096, z 36 na 35 lůžek, a to s účinností od 01.10.2014.
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33

Investiční záměr - "Oprava průmyslové podlahy v 1. NP a 5. NP parkoviště KÚ budovy
11"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R17/14

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1047/3/010/010/08/14 "Oprava
průmyslové podlahy v 1. NP a 5. NP parkoviště KÚ budovy 11", dle přílohy č. 0759-14-P01.

34

Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R17/14

schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Zlínským krajem a Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR, IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01
Praha 2, dle příloh č. 0760-14-P01 a č. 0760-14-P02.

35

Výzva k vydání majetku - církevní restituce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R17/14

vyjadřuje nesouhlas
s vydáním majetku, který požaduje Provincie bratří františkánů, se sídlem Praha 1,
Jungmannovo náměstí 753/18, IČ 00169757, dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a to movitých věcí specifikovaných v
Oddílu č. 1 pol. č. 1 - 10 Výzvy k vydání majetku;
ukládá
vedoucí Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu připravit písemné vyjádření ve
smyslu výše uvedeného usnesení jménem Zlínského kraje k Výzvě a po podpisu hejtmana
zajistit jeho odeslání Provincii bratří františkánů a na vědomí Ministerstvu kultury.

36

Zdravotnictví - záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R17/14

neschvaluje
záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
1) pozemku p. č. st. 1506, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 660,
objekt občanské vybavenosti, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž,
formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Kroměřížské nemocnice a. s., IČ
27660532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž;
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2) pozemku p. č. 3227, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,
jiná stavba, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10094 pro obec a k. ú. Vsetín, formou
nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Vsetínské nemocnice a. s., IČ 26871068, se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín.

37

Garance Barum Czech Rally Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R17/14

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje přijmout usnesení ve znění: „Zastupitelstvo Zlínského kraje se
zavazuje finančně podpořit motoristickou soutěž Barum Czech Rally Zlín v roce 2015 a 2016
částkou 2.000.000 Kč v každém roce“.

38

Neinvestiční dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů, dodatek č. 1 ke smlouvě s městem Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R17/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0153/2014 dle přílohy č. 0793-14-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 19.03.2014 č. 0278/Z11/14 - část
schvaluje, písm. b), bod 1, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo účelovou
investiční dotaci městu Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 400.000 Kč na nákup cisternové
automobilové stříkačky;
2. schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných
prostředků požární ochrany a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 0793-14-P02 v roce 2014:
a) obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, ve výši 120.000 Kč,
b) obec Bystřička, IČ 00303739, ve výši 230.000 Kč;
3. schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. D/0303/2014/KH o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem a městem
Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0793-14-P03.

39

Doplněný návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
17.09.2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R17/14

schvaluje
doplněný návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.09.2014
uvedený v příloze č. 0763-14-P02.
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40

Dotace obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R17/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0154/2014 dle přílohy č. 0794-14-P01, za podmínky, že bude
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, IČ 00007064, do rozpočtu
Zlínského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.08. 2014 č. 0605/R16/14 - část bere na vědomí a
doporučuje, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými
obcemi na výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce na výzvu Krajského operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje mimo její územní obvod a na věcné
vybavení v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0692-14-P01:
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s
uvedenými obcemi na výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce na výzvu Krajského operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje mimo její územní obvod a na věcné
vybavení v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0794-14-P01:
a) JPO II - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 28.500 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 12.600 Kč
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 29.200 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 20.500 Kč,
5. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 36.500 Kč,
6. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 31.000 Kč,
7. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 50.000 Kč,
8. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 21.200 Kč,
9. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 27.200 Kč,
10. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 62.500 Kč,
11. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 7.000 Kč,
12. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 35.600 Kč,
13. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 51.500 Kč,
14. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 56.500 Kč,
15. město Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 51.500 Kč,
16. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 15.000 Kč,
17. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 158.000 Kč,
18. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 45.200 Kč,
19. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 28.500 Kč,
20.obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 4.200 Kč,
21. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 5.000 Kč,
22. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 17.200 Kč,
23. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 37.500 Kč,
24. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 9.000 Kč;
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b) JPO III - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 16.000 Kč,
2. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 23.500 Kč,
3. obec Březová, IČ 00290858, ve výši 4.000 Kč,
4. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 5.000 Kč,
5. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 17.500 Kč,
6. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši11.000 Kč,
7. město Hluk, IČ 00290939, ve výši 17.500 Kč,
8. obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 24.200 Kč,
9. obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 6.000 Kč,
10. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 8.000 Kč,
11. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 18.500 Kč,
12. obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 8.000 Kč,
13. město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 7.000 Kč,
14. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 12.000 Kč,
15. obec Kašava, IČ 00284050, ve výši 14.200 Kč,
16. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 20.200 Kč,
17. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 10.000 Kč,
18. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 12.000 Kč,
19. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 5.000 Kč,
20. obec Loukov, IČ 00287440, ve výši 4.000 Kč,
21. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 15.200 Kč,
22. obec Nivnice, IČ 00291170, ve výši 19.500 Kč,
23. městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 11.000 Kč,
24. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 12.500 Kč,
25. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 17.200 Kč,
26. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 5.000 Kč,
27. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 8.000 Kč,
28. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 4.000 Kč,
29. obec Poličná, IČ 01265741, ve výši 6.000 Kč,
30. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 4.000 Kč,
31. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 17.000 Kč,
32. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 6.000 Kč,
33. obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 18.500 Kč,
34. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, ve výši 15.200 Kč,
35. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 8.200 Kč,
36. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 6.000 Kč,
37. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 10.200 Kč,
38. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 12.000 Kč,
39. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 8.000 Kč,
40. město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 15.200 Kč,
41. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 4.000 Kč,
42. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 9.200 Kč,
43. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 4.000 Kč,
44. obec Zádveřice-Raková, IČ 00284718, ve výši 14.200 Kč,
45. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 10.000 Kč,
46. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 7.000 Kč,
47. obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 12..200 Kč;
c) JPO V - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Boršice, IČ 00290823, ve výši 6.500 Kč,
2. obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, ve výši 4.200 Kč,
3. obec Břest, IČ 00287105, ve výši 4.200 Kč,
4. obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 4.000 Kč,
5. obec Jankovice, IČ 00542369, ve výši 4.200 Kč,
6. obec Korytná, IČ 00291030, ve výši 4.200 Kč,
7. obec Kostelec u Holešova, IČ 00287342, ve výši 4.200 Kč
8. obec Lačnov, IČ 00303968, ve výši 4.200 Kč,
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9. obec Lukov, IČ 00284173, ve výši 5.000 Kč,
10. obec Mysločovice, IČ 00284211, ve výši 4.200 Kč,
11. obec Návojná, IČ 00226220, ve výši 4.200 Kč,
12.obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, ve výši 4.000 Kč,
13. obec Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, ve výši 4.200 Kč,
14. obec Pitín, IČ 00291234, ve výši 4.200 Kč,
15. obec Prostřední Bečva, IČ 00304221, ve výši 5.000 Kč,
16. obec Rataje, IČ 00287679, ve výši 4.200 Kč,
17. obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, ve výši 6.000 Kč,
18. obec Spytihněv, IČ 00284491, ve výši 4.200 Kč,
19. město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 10.200 Kč,
20. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 4.000 Kč,
21. město Uherský Brod, IČ 00291463, ve výši 4.200 Kč,
22. obec Vlachovice, IČ 00284670, ve výši 4.000 Kč,
23. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 4.200 Kč,
24. město Zubří, IČ 00304492, ve výši 9.200 Kč,
25. obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 20.500 Kč.

Zlín 8. září 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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