R18/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 19.09.2014
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R18/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0825-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru školství, mládeže a sportu v případě schválení darovací smlouvy Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 29.06.2011 předložit Radě Zlínského kraje Dohodu o spolupráci
Zlínského kraje s Tělovýchovnou jednotou MEZ Vsetín o podmínkách realizace výstavby a
užívání Víceúčelové sportovní haly u Masarykova gymnázia Vsetín v termínu do
22.09.2014.“ - na termín plnění 15.12.2014;
2. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zpracovat prověřovací studii ke stanovení závazných ukazatelů a předložit
Radě Zlínského kraje investiční záměr akce s názvem akce "Víceúčelová sportovní hala při
Masarykově gymnáziu Vsetín" v termínu do 22.09.2014.“ - na termín plnění 15.12.2014.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R18/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) V. Mezinárodním turnajem žáků v malé kopané "O pohár Závrší" pořádaný Základní
školou a Mateřskou školou Nedašov, příspěvková organizace, IČ 70942846, v roce 2014;
2) X. Medovým odpolednem pořádaným Českým svazem včelařů, o. s., základní organizace
Śtítná nad Vláří, IČ 69744041, v roce 2014;
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Základní škole a Mateřské škole Nedašov, příspěvková organizace, IČ
70942846, na pořádání V. Mezinárodního turnaje žáků v malé kopané "O pohár Závrší" s
termínem vyúčtování nejpozději do 05.12.2014;
2) ve výši 12.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizaci Śtítná nad Vláří, IČ
69744041, na pořádání X. Medového odpoledne s termínem vyúčtování nejpozději do
15.12.2014;
3) ve výši 12.000 Kč Rodinnému centru Kamarád - Nenuda o. s., IČ 22692398, na pořádání
akce "Velká zlínská drakiáda" s termínem vyúčtování nejpozději do 12.12.2014.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R18/14

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti MEDIAP, spol. s r. o.,
IČ 64509648, se sídlem Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1, dle přílohy č.
0804-14-P02;
schvaluje
1. uzavření Deklarace o porozumění mezi Zlínským krajem a obchodní společností
MEDIAP, spol. s r. o., IČ 64509648, se sídlem Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00
Praha 1, dle přílohy č. 0804-14-P03 (česká verze) a č. 0804-14-P04 (anglická verze);
2. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 07/08/14 "Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II.
etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část", dle
přílohy č. 0804-14-P08;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
954/3/220/01/06/14 - 01/08/2014 SPZ Holešov - demolice vrátnice, terénní úpravy, dle
přílohy č. 0804-14-P09.
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Sociální služby - investiční záměry, smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R18/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1046/3/100/130/08/14 na
akci "Sociální služby Vsetín, p. o., Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – výměna
výtahu v pavilonu B", dle přílohy č. 0805-14-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu u příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2014, dle přílohy č. 0805-14-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, výkonem funkce investora
pro přípravu akce "Sociální služby Vsetín, p. o., Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
– výměna výtahu v pavilonu B".

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R18/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice dodávka stavby", dle přílohy č. 0807-14-P01;
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schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V.
etapa - CHB Vsetín Rokytnice - dodávka stavby" z důvodu, že po posouzení nabídek zbyla k
hodnocení pouze jedna nabídka, dle přílohy č. 0807-14-P02.
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Sociální služby, Zdravotnictví - smlouvy o poskytnutí dotace ROP Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R18/14

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Domov pro seniory Seniorpark
Valašské Meziříčí - I. etapa" mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Morava, IČ 75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, dle
přílohy č. 0808-14-P01;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje - výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel" mezi Zlínským krajem a
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se sídlem
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0808-14-P02.
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Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - zateplení pavilonů A a G - dodávka stavby,
OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R18/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice a. s. - realizace úspor energie dodávka stavby" - OPŽP, formou otevřeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0811-14-P01
až č. 0811-14-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 „Vsetínská nemocnice a. s. realizace úspor energie - dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0811-14-P11.
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Veřejná zakázka "Informační panely KORIS a přípojky elektrické energie"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R18/14

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky s názvem "Informační panely KORIS a přípojky elektrické
energie" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0809-14-P03 až č. 080914-P13, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0809-14-P02 a současným uveřejněním
výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
2. uzavření Dodatku č. 1 Dohody o partnerství č. D/1330/2013/STR v projektu KORIS mezi
Zlínským krajem a městem Bojkovice, IČ 00290807, dle přílohy č. 0809-14-P15;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Marek, Ing. David Neulinger, Bc.
Lenka Potrusilová, a náhradníky - Ing. Jana Koldová, 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. Věra Fuksová, Ing. Vlastimil Semela, Ing. Oldřich
Holubář, Ing. Vítězslav Hrudník, Mgr. Miroslav Šmíd, Radek Zapletal, Bc Jaroslav Chmelař,
Ing. Jiří Šůstek, Ing. Ladislav Janáček, Ing. Vladimír Kučera, Bc. Petr Štajner, Ing. Tomáš
Křepelka, Ing. Lukáš Uherek, Ing. David Neulinger, Ing. Aleš Houserek, a náhradníky - Ing.
Miroslav Řihák, Jiří Hudeček, Petr Lutonský, Ing. Roman Palášek, Jiří Sojka, Bc. Jaroslav
Šenkyřík, Aleš Ryška, Ing. Magdalena Blahová, Ing. Alena Viktorinová, Jiří Obdržálek, Bc.
Luděk Fojtík, Ing. Roman Vaculík, Petr Fusek, Mgr. Michal Uherek, Pavel Mitáš;
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 „Informační panely KORIS a
přípojky elektrické energie" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0809-14-P14;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k rozhodnutí v termínu do
06.10.2014 dodatek investičního záměru projektu Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji Radě Zlínského kraje v souvislosti s rozpočtovým
opatřením č. ZZK/0024/2014, kterým se přesouvají fin. prostředky z roku 2014 do r. 2015
bez navýšení zdrojů financování Zlínským krajem.
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Příspěvkové organizace - vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R18/14

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Domova pro seniory Loučka, příspěvková organizace,
IČ 70850895, pana PhDr. Františka Anderse, dle přílohy č. 0803-14-P01;
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schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domova pro seniory
Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 0803-14-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení Ing. Aranka Medková Pekárková, Mgr. Jana Chovancová, Ing.
Alena Grebíková, Mgr. Taťána Valentová Nersesjan.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R18/14

schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků:
- p. č. 1505/2, ostatní plocha,
- p. č. 1520/51, ostatní plocha,
- p. č. 1520/68, ostatní plocha,
- p. č. 1520/69, ostatní plocha,
- p. č. 1520/81, ostatní plocha,
- p. č. 1520/101, ostatní plocha,
- p. č. 1520/102, ostatní plocha,
- p. č. 1520/125, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 520 pro obec a k. ú. Velký Ořechov;
2. pozemků:
- p. č. 191/2, ostatní plocha,
- p. č. 191/3, ostatní plocha,
- p. č. 191/4, ostatní plocha,
- p. č. 191/5, ostatní plocha,
- p. č. 191/6, ostatní plocha,
- p. č. 191/7, ostatní plocha,
- p. č. 191/8, ostatní plocha,
- p. č. 191/9, ostatní plocha,
- p. č. 191/10, ostatní plocha,
- p. č. 191/11, ostatní plocha,
- p. č. 191/12, ostatní plocha,
- p. č. 191/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 69 pro obec Zlín a k. ú. Velíková.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R18/14

ukládá
Kojeneckému a dětskému centru, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
příspěvková organizace, Valašské Meziříčí, Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00851710, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3.663
Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 9/2014,
uvedeného v příloze č. 0824-14-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 3. září 2014 č. j. KUZL 53292/2014, kterým se
vyhovuje částečně žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední
odborné škole Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČ 61715999, uloženého
Platebním výměrem č. 17/2014 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 7.
srpna 2014. Promíjí se částka 11.804,76 Kč a nepromíjí se částka 1.646,28 Kč, viz příloha
č. 0824-14-P03.
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Veřejná zakázka "Natura 2000 ve Zlínském kraji - označení hranic EVL a ZCHÚ II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0741/R18/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Natura 2000 ve Zlínském
kraji - označení hranic EVL a ZCHÚ II.", dle přílohy č. 0802-14-P05;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy:
a) pro části veřejné zakázky č. 1 a č. 4 s uchazečem Josef Sedláček TIS, IČ 12732044, se
sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, ve znění dle příloh č. 0802-14-P01 a č. 0802-14-P04;
b) pro část veřejné zakázky č. 2 s uchazečem Mgr. David Honěk - EKOJOB, IČ 67333958,
se sídlem Ke Koupališti 3/143, 747 94 Děhylov, ve znění dle přílohy č. 0802-14-P02;
c) pro část veřejné zakázky č. 3 s uchazečem HRDLIČKA spol. s r. o., IČ 18601227, se
sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, ve znění dle přílohy č. 0802-14-P03.
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Anketa Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0742/R18/14

bere na vědomí
převzetí záštity MUDr. Lubomíra Nečase nad 1. ročníkem ankety Pracovník roku ve
zdravotních službách Zlínského kraje;

6/20

R18/14

schvaluje
složení hodnoticí komise pro výběr oceněných, dle přílohy č. 0820-14-P01.
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Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0743/R18/14

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v roce 2014 v členění:
1. "DĚTEM", obecně prospěšná společnost, IČ 25583611, ve výši 35.000 Kč na XV. ročník
soutěže "Zlínský vorvaň 2014";
2. "Mateřské centrum Slavičín, o.s.", IČ 22835091, ve výši 7.000 Kč na Dětské podzimní
olympijské hry ve Slavičíně;
3. Aerobik klub Zdena Zlín, IČ 26680769, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství světa ve
sportovním aerobiku a fitness týmech 2014 (Praha);
4. AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN, IČ 26548721, ve výši 10.000 Kč na Závod
Světového poháru v aerobiku "ANAC International Aerobic Championships" (Las VegasUSA);
5. Asociace amatérských sportů České republiky, IČ 22856072, ve výši 7.000 Kč na
Sportovní den s Talentem;
6. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7312 Zlaté šípy, IČ 62335103, ve výši
10.000 Kč na Outdoorový závod pro děti a mládež "Železobeton - mapování";
7. ASPV SK ZLÍN, IČ 26649641, ve výši 7.000 Kč na Vyzkoušejte si skandinávské sporty v
přírodě (woodball, kubb a mölkky);
8. ATOS-jezdecká stáj, s r.o., IČ 26276046, ve výši 8.000 Kč na Mistrovství České republiky
v jezdeckých závodech 2014 (Ptýrov);
9. AUTOKLUB Vsetín - město v AČR, IČ 65469372, ve výši 45.000 Kč na Mistrovství České
republiky v rally "Partr rally Vsetín 2014";
10. AVZO TSČ ČR ZDĚCHOV, IČ 47997800, ve výši 10.000 Kč na Motoristický terénní
závod v motokrosu "Přebor Moravy - Zděchovská grapa";
11. Běžecký klub Holešov, IČ 47934921, ve výši 9.000 Kč na Halové fotbalové turnaje
mládeže;
12. BIKROS MÍKOVICE, IČ 68687753, ve výši 12.000 Kč na 11. a 12. závod Moravské ligy
BMX;
13. CYKLO MXM Hulín, občanské sdružení, IČ 47934492, ve výši 8.000 Kč na Přebor
Zlínského kraje 2014 - cyklistický MTB závod pro mládež "Junior MTB 2014 CYKLO MXM
Hulín";
14. Czech Apnea Team, IČ 26581027, ve výši 10.000 Kč na 7. ročník mezinárodního
závodu ve freedivingu "Zlín Cup 2014";
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15. Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Kroměříž, IČ
67777295, ve výši 10.000 Kč na 8. ročník "Výběr střeleckých talentů pro olympijské
disciplíny";
16. Český kynologický svaz základní kynologická organizace Zlín Mladcová, IČ 22758658,
ve výši 12.000 Kč na Mistrovství České republiky mládeže a juniorů ve sportovní kynologii
2014;
17. ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ, IČ 02279886, ve výši 8.000 Kč na
Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice dívek;
18. Dětské sportovní centrum KOŤATA A KOCOUŘI ZLÍN z.ú., IČ 02628058, ve výši 7.000
Kč na VI. Vánoční fotbalový turnaj nejen pro děti;
19. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 10.000 Kč na 6. ročník
mezinárodního turnaje v dívčí kopané "Mikulášský turnaj";
20. dobrý pohyb, občanské sdružení, IČ 22861645, ve výši 7.000 Kč na 3D zimní
Lukostřelecké závody;
21. Event media s.r.o., IČ 24269573, ve výši 10.000 Kč na 8. ročník CYKLOMARATON
ZLÍN;
22. Evropský parlament mládeže v ČR, z.s., IČ 69056765, ve výši 20.000 Kč na XI. České
fórum Kroměříž;
23. FC FASTAV Zlín, a.s., IČ 25568752, ve výši 40.000 Kč na Mezinárodní fotbalový turnaj
kategorie U18 "Memoriál Václava Ježka";
24. FC Fryšták, IČ 65792157, ve výši 10.000 Kč na Zimní halové fotbalové turnaje mládeže;
25. Golf club Uherské Hradiště, IČ 27025306, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství Golf clubu
Uherské Hradiště pro mládež 2014;
26. Grasski Štítná, IČ 22711830, ve výši 15.000 Kč na Český pohár v travním lyžování
žákovských kategorií;
27. GYMNASTICKÝ KLUB HULÍN, o.s., IČ 47934638, ve výši 7.000 Kč na 8. ročník závodu
ve sportovní gymnastice dívek (žen) "Mikulášský závod";
28. Hockey club Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48773026, ve výši 10.000 Kč na Předsezónní
turnaj žáků 3. - 8. tříd v ledním hokeji;
29. Intercup Zlín, IČ 27031616, ve výši 8.000 Kč na Osmý závod 23. ročníku Zlínského
šampionátu Intercup Zlín v RC Rally "2. RC Rally Zlín";
30. Inventis CZ s.r.o., IČ 26856433, ve výši 30.000 Kč na 2. ročník mezinárodní soutěže
nohejbalových klubových týmů "INTERLIGA 2014";
31. Jezdecký klub Pravčice Občanské Sdružení, IČ 27052222, ve výši 7.000 Kč na
Jezdecké parkurové závody "Hobby závody v Pravčicích";
32. Jezdecký klub SPORT Pravčice, IČ 47934859, ve výši 8.000 Kč na 37. ročník
jezdeckých závodů "Hanácký pohár";
33. Jezdecký klub Zlín, IČ 18559883, ve výši 8.000 Kč na Jezdecké závody v parkurovém
skákání;
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34. Klub biatlonu, IČ 65792114, ve výši 7.000 Kč na Mistrovství České republiky 2014 v
letním biatlonu žactva (Jáchymov);
35. Klub moderní gymnastiky Zlín, IČ 65792840, ve výši 7.000 Kč na 7. ročník závodu
společných skladeb linie B moderní gymnastiky "Zlín CUP" (zahajovací závod série závodů
Českomoravského poháru);
36. Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o.s., IČ 18189776, ve výši 10.000 Kč na 50.
ročník závodu oblastního žebříčku v orientačním běhu "Pohár Hanáckých Athén 2014";
37. Klub přátel ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí, IČ 70238511, ve výši 10.000 Kč na 3.
ročník mezinárodní sportovní akce "Turnaj přátelství";
38. Klub SHM Kroměříž, IČ 70955107, ve výši 7.000 Kč na Florbalový turnaj mladších a
starších žáků;
39. Kuželkářský klub Kroměříž, IČ 26585561, ve výši 10.000 Kč na Turnaj mládeže v
kuželkách s mezinárodní účastí "Vánoční pohár mládeže 2014";
40. Lukostřelecký klub 3D Mrlínek, z.s., IČ 26642701, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní
závod v lukostřelbě "Zimní liga - Mikulášská 2014";
41. Lyžařský klub SKI Zlín Charvátová o.s., IČ 61715875, ve výši 10.000 Kč na Světový
pohár v alpských disciplínách (Aspen-USA, Lake Louise-Kanada);
42. Mažoretky Holešov, o.s., IČ 22839089, ve výši 15.000 Kč na Mistrovství Evropy
mažoretek Svazu NBTA 2014 (Slavonski Brod-Chorvatsko);
43. Mensa International - Mensa České republiky, IČ 45248591, ve výši 10.000 Kč na
Krajské kolo soutěže Logická olympiáda 2014 ve Zlínském kraji;
44. Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Zlechov kynologický klub, IČ 61703346, ve výši
10.000 Kč na Závody agility "VIII. Zlechovské hopsání";
45. MTBikers o.s., IČ 26526662, ve výši 20.000 Kč na Cyklistický závod "MTBikers
CROSSCOUNTRY" + "DĚTSKÝ CYKLODEN A DEN ZDRAVÍ A POHYBU";
46. MTB-TRIAL CLUB, IČ 22907149, ve výši 7.000 Kč na Trialová hobby soutěž ve
zručnosti-dovednosti při ovládání motocyklu (MTB) "Podzimní valašská podkova";
47. Myslivecké sdružení MODRÁ VODA ZÁHOROVICE, IČ 46256792, ve výši 12.000 Kč na
15. ročník veřejných střeleckých závodů "Memoriál Jožky Matějíka";
48. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 30.000 Kč na 18. ročník mezinárodního
nohejbalového turnaje trojic "Valach OPEN Vsetín 2014";
49. Občanské sdružení Šachového klubu Zlínterm, IČ 22846883, ve výši 7.000 Kč na
Regionální přebor mládeže v šachu;
50. OREL jednota Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274423, ve výši 10.000 Kč na 11. ročník
závodu v běhu do vrchu "Běh na Svatý Hostýn";
51. Orel jednota Zlín, IČ 64467317, ve výši 7.000 Kč na Volejbalový turnaj smíšených
družstev ve Zlíně;
52. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, IČ 67029698, ve výši 7.000 Kč na 4.
ročník florballové nepostupové soutěže "Florballový turnaj 2014";
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53. PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s., IČ 49157540, ve výši 22.000 Kč na 51. ročník
mezinárodních plaveckých závodů "Vánoční cena Zlína 2014";
54. Racketlon klub Vsetín, o.s., IČ 26558238, ve výši 10.000 Kč na Turnaj Racketlon Czech
Tour 2014 "10. Valašský racketlon";
55. Rehabilitačně sportovní centrum; TJ Respekt, IČ 62331001, ve výši 15.000 Kč na
Otevřené MČR v šachu tělesné postižených mužů a žen 2014 s mezinárodní účastí;
56. Rybářský svaz luhačovického zálesí, IČ 48471810, ve výši 15.000 Kč na Podzimní
dětské rybářské závody;
57. Sbor dobrovolných hasičů Babice, IČ 65469241, ve výši 8.000 Kč na 6. ročník pohárové
soutěže v požárním útoku mužů a žen "October Cup";
58. Sbor dobrovolných hasičů Kunovice, IČ 64123936, v celkové výši 15.000 Kč na akce:
a) 6. ročník "miniDUATLON 2014" ve výši 8.000 Kč,
b) Pohárová soutěž v požárním útoku mužů a žen "O pohár SDH Kunovice" ve výši 7.000
Kč;
59. Sbor dobrovolných hasičů Mladcová, IČ 68729600, ve výši 8.000 Kč na MLADCOVSKÁ
HOBLOVAČKA 2014;
60. Sbor dobrovolných hasičů Vsetín-město, IČ 63701405, ve výši 7.000 Kč na Výkonnostní
soutěž hasičů TFA v silovém hasičském víceboji "The Fastest Fireman Vsetín 2014";
61. Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín, IČ 26651432, ve výši 15.000
Kč na Mezinárodní mistrovství České republiky ve sjednocené kopané "Zlínský pohár 2014";
62. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 12.000 Kč na Finálový turnaj Extraligy T-ball U10
2014 (Chomutov);
63. SNOW ACADEMY o.s., IČ 22906371, ve výši 10.000 Kč na Závod ve skibowl slalomu
"Vánoční bowle";
64. Společnost Parkinson, o. s., IČ 60458887, ve výši 7.000 Kč na Mezinárodní sportovní
soutěž Parkinsoniků "7. Parkinsoniáda";
65. Sport Hluk, příspěvková organizace, IČ 72033801, ve výši 7.000 Kč na 3. ročník
nohejbalového turnaje trojic "Hlucká smeč 2014";
66. SPORT PRO ŽIVOT 2008, IČ 22725407, ve výši 7.000 Kč na V. ročník závodu na
kolečkových bruslích;
67. Sportovní klub hasiči Zlín, IČ 26624036, ve výši 7.000 Kč na 6. ročník turnaje v malé
kopané IZS Zlínského kraje "O pohár krajské ředitelky";
68. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, v celkové výši 18.000 Kč na akce:
a) 9. ročník "Memoriál Radima Fuksy v nohejbalu dvojic mládeže a dospělých" ve výši 8.000
Kč,
b) 20. ročník "Mezinárodní velká cena Holešova ve vzpírání mládeže a dospělých" ve výši
10.000 Kč;
69. Sportovní klub policie Vsetín, IČ 60990104, ve výši 15.000 Kč na Evropské sportovní hry
policistů a hasičů "European Police and Fire Games 2014" (Brusel-Belgie);
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70. Sportovní klub Šanov, IČ 46277536, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní fotbalová utkání
při příležitosti 70 let Sportovního klubu Šanov;
71. Sportovní klub X-TRAIL RychloHrad, IČ 22716742, ve výši 12.000 Kč na 3. ročník
turisticko-běžeckého závodu "Hostýnská osma";
72. Sportovní kluby Slavičín, IČ 00544621, ve výši 12.000 Kč na 43. ročník mezinárodního
turnaje ve stolním tenisu;
73. Squash v pohodě, IČ 26611562, ve výši 8.000 Kč na Fair play turnaj školní mládeže ve
squashi;
74. Středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 75088606, ve výši 7.000 Kč na
Taneční soutěž v break dance pro děti a mládež do 15 let s mezinárodní účastí "Reborn
squad kids battle vol. 3";
75. Šachový klub Staré Město, IČ 26552001, ve výši 13.000 Kč na 12. ročník mezinárodního
šachového turnaje "FIDE OPEN STARÉ MĚSTO 2014";
76. T.J. Police, IČ 70640629, ve výši 7.000 Kč na Regionální fotbalový turnaj starších
přípravek "Polický pohár 2014";
77. Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice, IČ 61703320, ve výši 7.000 Kč na 17. ročník
"Štěpánský turnaj v sálové kopané";
78. Tělocvičná jednota Sokol Morkovice, IČ 47930152, ve výši 12.000 Kč na 16. ročník
závodu v lidovém triatlonu "Morkovské chlap";
79. Tělocvičná jednota Sokol Postoupky, IČ 18189610, ve výši 7.000 Kč na Grand Prix
Zlínského kraje mládeže v rapid šachu;
80. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, IČ 00531138, ve výši 7.000 Kč na Turnaj
minitenisu;
81. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 12.000 Kč na Mistrovství
České republiky v sálové cyklistice 2014;
82. Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, IČ 44740832, v celkové výši 15.000 Kč na akce:
a) 15. ročník závodu v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie "Běh okolo Soliska"
ve výši 8.000 Kč,
b) Pohárový závod v moderní gymnastice ve společných skladbách s náčiním a bez náčiní
"Českomoravský pohár 2014" ve výši 7.000 Kč;
83. Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení, IČ 18188389, ve výši 9.000 Kč na
Mistrovství České republiky družstev starších žáků ve vzpírání (finále ligy starších žáků);
84. Tělovýchovná jednota Mrlínek, IČ 47933712, ve výši 8.000 Kč na 43. ročník
mezinárodního fotbalového turnaje "O pohár zemské osy";
85. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 13.000 Kč na XXII.
ročník Mezinárodní Mistrovství Moravy „SLOVÁCKÁ 500“ (6. závod Velkomoravské ligy
2014);
86. Tělovýchovná jednota Sokol Valašská Bystřice, IČ 48773603, ve výši 9.000 Kč na
Mezinárodní šachový festival;
87. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 7.000 Kč na 7. ročník "Vánoční
turnaj ve stolním tenise";
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88. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, ve výši 15.000 Kč na
Evropský pohár v kuželkách (Varaždin-Chorvatsko);
89. Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov, IČ 65822749, ve výši 7.000 Kč na Mistrovství
České republiky ve voltiži (Albertovec);
90. Tenisový club BAJDA Kroměříž, IČ 18188028, ve výši 7.000 Kč na 30. ročník
celostátního mezinárodního tenisového turnaje neregistrovaných hráčů "Memoriál MUDr.
Zdeňka Šilera";
91. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 10.000 Kč na Ligová soutěž smíšených
družstev v tenise v rámci České republiky;
92. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 25.000 Kč na Mezinárodní
tenisový turnaj dětí ETA U12;
93. TJ Dolní Lhota, IČ 48472786, ve výši 7.000 Kč na Fotbalový turnaj pro starší přípravky
"O pohár starosty obce Dolní Lhota";
94. TJ Kašava, IČ 46277561, ve výši 7.000 Kč na Fotbalový turnaj "Memoriál Rudolfa
Jakuby";
95. TJ Prusinovice, o.s., IČ 47933721, ve výši 8.000 Kč na Halové fotbalové turnaje
mládeže;
96. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 15.000 Kč na Evropský pohár v alpském
lyžování handicapovaných sportovců (Pitztaler Gletscher, Kühtai - Rakousko);
97. TJ Sokol Branky, IČ 64124037, ve výši 7.000 Kč na 42. ročník "Štěpánský turnaj v
bleskovém šachu";
98. TJ Sokol Nový Hrozenkov, IČ 64123201, ve výši 7.000 Kč na 21. ročník mezinárodního
vzpěračského závodu "Hexagonál";
99. TJ Sokol Sehradice, IČ 18810641, ve výši 7.000 Kč na Fotbalový turnaj "MEMORIÁL
STANISLAVA KUŽELY 2014";
100. TJ Sokol Slopné, IČ 46307451, ve výši 10.000 Kč na 10. ročník krosu "Slopenská
desítka";
101. TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259, ve výši 8.000 Kč na X. ročník
"Vánoční turnaj v badmintonu";
102. TJ Spartak Hluk, o.s., IČ 00395455, v celkové výši 24.000 Kč na akce:
a) 22. ročník mezinárodního turnaje mládeže ve stolním tenisu "SATELIT 2014" ve výši
14.000 Kč,
b) 10. ročník mezinárodního florbalového turnaje mužů "SLOVÁCKÝ POHÁR 2014" ve výši
10.000 Kč;
103. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní závody v ploutvovém
plavání "Nemo TROPHY";
104. Valašský sportovní klub Vsetín, IČ 26588331, ve výši 15.000 Kč na 20. ročník závodu
na horských kolech "Valašská padesátka";
105. Valašský šachový klub mládeže, občanské sdružení, IČ 26570726, ve výši 7.000 Kč na
VIII. ročník "ŠACHOVÁ GRAND PRIX ŠKOLNÍ MLÁDEŽE";
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106. VALAŠŠTÍ BAČOVÉ,o.s., IČ 28553748, ve výši 10.000 Kč na MTB maratón pro
širokou veřejnost "Jehličná tour 2014";
107. Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště, IČ 16361016, ve výši 15.000 Kč na
Distanční závod ve veslování na řece Moravě "Hradišťský šestikilák";
108. World Association of Karate Jutsu, IČ 26596679, ve výši 7.000 Kč na Krajský přebor
Karate Jutsu dětí a mládeže;
109. Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, IČ 48773824, ve výši 10.000 Kč na
Hutiský závod branné všestrannosti;
110. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, ve výši
10.000 Kč na Krajská olympiáda speciálních škol Zlínského kraje;
111. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve výši 7.000 Kč na 2. ročník meziškolní
soutěže sportovní všestrannosti mezi žáky ze základních škol praktických ve Zlínském kraji
"SPORTUJEME PRO ZDRAVÍ";
112. Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
75022567, ve výši 7.000 Kč na Turnaj v halové kopané pro žáky 6. - 7. ročníků;
113. Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
70938172, ve výši 7.000 Kč na Závody ve sportovní gymnastice "Gymnastické naděje
2014";
114. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, IČ 26681871, ve výši 12.000 Kč na
Olympijský den zdraví;
115. Zlínské aplikované sporty, IČ 26631873, ve výši 40.000 Kč na Mezinárodní klubový
sledge hokejový turnaj "Lapp Cup Zlín 2014";
116. Zlínské krajské sdružení ČSS, IČ 70925381, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství České
republiky 2014 v kulových disciplínách (Plzeň);
117. Zlínský krajský atletický svaz, IČ 70927961, ve výši 7.000 Kč na Krajské přebory
atletických přípravek na dráze;
118. Zlínský krajský svaz vzpírání, IČ 26537583, ve výši 10.000 Kč na 14. ročník
"Mezinárodní Mikulášský pohár Zlínského kraje ve vzpírání mládeže";
119. ZLK Zlínsport, IČ 65792726, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní FIS závody v travním
lyžování "PRE FINALE FIS Grasski Race";
B) navýšení účelové neinvestiční dotace o 35.000 Kč z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje Sportovnímu klubu Rusava, o.s., IČ 46998161, na celkovou výši 45.000 Kč na XI.
ročník závodu horských kol "RUSAVSKÁ 50ka".
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0744/R18/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0155/2014, dle přílohy č. 0816-14-P01.
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Školství - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0745/R18/14

schvaluje
vyřazení pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje, Dětského domova Bojkovice,
IČ 60371803, vůči panu Zdeňku Lulišovi ve výši 22.931 Kč, dle přílohy č. 0818-14-P02.
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Školství - Udělení doložek zřizovatele k realizaci projektů v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0746/R18/14

souhlasí
s tím, aby byly uzavřeny partnerské smlouvy a byly tak realizovány projekty:
1. „Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“, reg. č.
CZ.1.07/1.3.00/51.0010, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jehož partnerem je Základní škola a Mateřská škola speciální
Uherské Hradiště se sídlem Šafaříková 961, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60370432, s
finančním plněním pro partnera ve výši 776.502,40 Kč, dle přílohy č. 0817-14-P03;
2. „Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“, reg. č.
CZ.1.07/1.3.00/51.0010, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jehož partnerem je Základní škola Zlín, Mostní
se sídlem Mostní 2397, 761 63 Zlín, IČ 61716391, s finančním plněním pro partnera ve výši
505.581,44 Kč, dle přílohy č. 0817-14-P05;
3. „Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“, reg. č.
CZ.1.07/1.3.00/51.0010, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jehož partnerem je Základní škola a Mateřská škola Vsetín,
Turkmenská se sídlem Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČ 70238898, s finančním plněním
pro partnera ve výši 776.502,40 Kč, dle přílohy č. 0817-14-P07;
4. „Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“, reg. č.
CZ.1.07/1.3.00/51.0010, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jehož partnerem je Základní škola a Mateřská škola speciální
Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž, IČ 47935928, s finančním plněním
pro partnera ve výši 776.502,40 Kč, dle přílohy č. 0817-14-P09;
5. „ICT jako nástroj inovace výuky“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0040, podpořeného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož partnerem je Základní
škola praktická a Základní škola speciální Zlín se sídlem Středová 4694, 760 05 Zlín, IČ
61716421, s finančním plněním pro partnera ve výši 463.498 Kč, dle přílohy č. 0817-14-P11.

18

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0747/R18/14

schvaluje
A) podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.09.2015 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem:
1. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 00843504:
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a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
denní forma vzdělávání, z původních 420 na 370 žáků;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 18-20-M/01 Informační technologie,
denní forma vzdělávání, z původních 120 na 130 žáků;
c) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost,
denní forma vzdělávání, z původních 90 na 130 žáků;
2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790:
a) zápis nového oboru vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 72 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 33-56-H/01 Truhlář, denní forma
vzdělávání, z původních 96 na 72 žáků;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik, denní
forma vzdělávání, z původních 96 na 72 žáků;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel, denní forma vzdělávání, z původních 96 na 72 žáků;
3. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327:
a) zápis nového oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma
vzdělávání, z původních 240 na 200 žáků;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 75-41-M/01 Sociální činnost, denní
forma vzdělávání, z původních 128 na 30 žáků;
4. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482 :
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 23-41-M/01 Strojírenství, denní forma
vzdělávání, z původních 240 na 360 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika, denní
forma vzdělávání, z původních 360 na 240 žáků;
5. Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik, denní
forma vzdělávání, z původních 40 na 72 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a
pryže, denní forma vzdělávání, z původních 360 na 240 žáků;
6. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952:
a) zápis nového oboru vzdělání 36-64-E/01 Tesařské práce, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 21 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská
výroba (nást.), denní forma vzdělávání, z původních 160 na 60 žáků;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,
denní forma vzdělávání, z původních 130 na 120 žáků;
7. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878:
a) zápis nového oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 45 žáků;
b) zápis nového oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 20 žáků;
c) výmaz oboru 21-53-H/01 Modelář, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků
v oboru 90 žáků;
d) výmaz oboru 63-43-L/001 Peněžní manipulant, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 120 žáků;
8. Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem, IČ 70859957:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální z 20
na 24 žáků;
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9. Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898:
zápis místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy na adrese Turkmenská 1612, 755 01
Vsetín;
B) podání návrhu na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném
termínu s účinností od 01.10.2014 u příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště,
IČ 60371684:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z původních 800 na
1000 stravovaných;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu Zlínského
kraje návrhy na zápisy výše uvedených schválených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 30.09.2014.
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Projekt "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0748/R18/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 54.1/034/2014 vydané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost na projekt "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve
Zlínském kraji", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019 a jeho přílohách, dle přílohy č. 0815-14-P01
a č. 0815-14-P02.

20

Návrh na snížení počtu školských rad ve školských p. o., které vykonávají činnost
vyšších odborných škol

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0749/R18/14

schvaluje
změnu s účinností od 01.01.2015:
a) školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, na
školskou radu při střední a vyšší odborné škole, s počtem členů školské rady 6;
b) školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie Tomáše
Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, IČ 00566411, na školskou radu při střední a
vyšší odborné škole, s počtem členů školské rady 9;
c) školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 00843504; na školskou radu při střední a vyšší odborné
škole, s počtem členů školské rady 6;
d) školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319; na školskou radu při střední a vyšší
odborné škole, s počtem členů školské rady 6;
e) školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Vyšší odborná škola
potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936, na školskou
radu při střední a vyšší odborné škole, s počtem členů školské rady 3;
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ruší
s účinností od 01.01.2015 pět školských rad samostatně zřízených při vyšších odborných
školách:
a) školskou radu při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává p. o. Masarykovo
gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ
00843351;
b) školskou radu při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie
Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, IČ 00566411;
c) školskou radu při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie a
Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 00843504;
d) školskou radu při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává p. o. Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319;
e) školskou radu při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává p. o. Vyšší odborná škola
potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936.

21

Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0750/R18/14

schvaluje
1. výzvu k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných
pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2014, dle přílohy
č. 0814-14-P02;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0814-14-P03;
3. složení výběrové komise pro výběr dobrovolných pracovníků k ocenění za dlouhodobou a
kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje v roce 2014,
dle přílohy č. 0814-14-P04.
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Projekt Edukací ke kvalitě - Zajištění vzdělávacích kurzů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0751/R18/14

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce s názvem "Zajištění
vzdělávacích kurzů – Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky a Výcvik mediace“,
dle příloh č. 0821-14-P01 a č. 0821-14-P02;
schvaluje
1. výběr nabídky uchazeče EDUCO CENTRUM s. r. o., se sídlem Pod Ježníkem 2377/9,
794 01 Krnov, IČ 26869250, pro část 1 veřejné zakázky "Zajištění vzdělávacích kurzů –
Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky a Výcvik mediace“;
2. uzavření smlouvy pro část 1 s uchazečem EDUCO CENTRUM s. r. o., se sídlem Pod
Ježníkem 2377/9, 794 01 Krnov, IČ 26869250, dle přílohy č. 0821-14-P03;
3. výběr nabídky uchazeče EDUCO CENTRUM s. r. o., se sídlem Pod Ježníkem 2377/9,
794 01 Krnov, IČ 26869250, pro část 2 veřejné zakázky "Zajištění vzdělávacích kurzů –
Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky a Výcvik mediace“;
4. uzavření smlouvy pro část 2 s uchazečem EDUCO CENTRUM s. r. o., se sídlem Pod
Ježníkem 2377/9, 794 01 Krnov, IČ 26869250, dle přílohy č. 0821-14-P04.
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Projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0752/R18/14

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji",
dle příloh č. 0822-14-P01 a č. 0822-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0156/2014, dle přílohy č. 0822-14-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Ohrožené děti a
mládež ve Zlínském kraji" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 0822-14-P01, do
konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z EHP fondů včetně všech povinných příloh v
termínu do 30.09.2014;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory z
EHP fondů na projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji" do 30.09.2014.

24

Změna gesce odborů Krajského úřadu Zlínského kraje vůči zřizovaným příspěvkovým
organizacím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0753/R18/14

bere na vědomí
usnesení č. 3/3/2014 Poradního sboru hejtmana, dle přílohy č. 0823-14-P02;
schvaluje
změnu gesce příspěvkových organizací Zlínského kraje Dětského centra Zlín, příspěvková
organizace, IČ 00839281, a Kojeneckého a dětského centra, ZDVOP, příspěvková
organizace, IČ 00851710, z působnosti Odboru zdravotnictví do působnosti Odboru
sociálních věcí, s účinností od 01.01.2015;
ukládá
Odboru ekonomickému zapracovat v termínu do 18.11.2014 dopady změny gesce odborů
Krajského úřadu Zlínského kraje ke zřizovaným organizacím do rozpočtu Zlínského kraje
pro rok 2015 a schváleného rozpočtového výhledu Zlínského kraje.
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Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0754/R18/14

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č. st. 6441,
zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0801-14-P01;
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2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú., dle přílohy č. 0801-14-P02.
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Veřejná zakázka - Oprava průmyslové podlahy v 1. NP a 5. NP parkoviště KÚ – budova
č. 11

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0755/R18/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Oprava průmyslové podlahy
v 1. NP a 5. NP parkoviště KÚ – budova č. 11.", dle přílohy č. 0800-14-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Oprava průmyslové podlahy v 1.
NP a 5. NP parkoviště KÚ – budova č. 11.", kterou předložil uchazeč BOABDIL, s. r. o., se
sídlem Moravská 758/95, Hrabůvka PSČ 700 30 Ostrava, IČ 29459354;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem BOABDIL, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95,
Hrabůvka PSČ 700 30 Ostrava, IČ 29459354; dle přílohy č. 0800-14-P03.
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Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0756/R18/14

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve dnech
konání domácích ligových hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové sezoně 2014/2015
v době od 16:00 hod. do 21:00 hod.;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele v termínu do 06.10.2014 organizačně zabezpečit
umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje,
budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové
sezoně 2014/2015.
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Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0757/R18/14

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č. st. 6441,
zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0826-14-P01;

19/20

R18/14

2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0826-14-P02.
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Sociální služby – nájemní smlouva Centrum poradenství pro rodinné a partnerské
vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0758/R18/14

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
příspěvková organizace, IČ 70850992, a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., se
sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČ 26276437, a to na dobu neurčitou, dle přílohy
č. 0827-14-P02.

30

Fotosoutěž "ZLÍNSKÝ KRAJ A JEHO LIDÉ" - vyhodnocení soutěže

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0759/R18/14

schvaluje
1. výherce fotografické soutěže "ZLÍNSKÝ KRAJ a JEHO LIDÉ" v roce 2014, kteří se umístili
na 1. až 3. místě, dle přílohy č. 0828-14-P01;
2. poskytnutí věcných darů výhercům fotografické soutěže "ZLÍNSKÝ KRAJ a JEHO LIDÉ"
umístěných na 1. až 3. místě:
- 1. místo - Canon EOS 1200D + EF-S 18-55mm DC III Value Up Kit,
- 2. místo - Panasonic LUMIX DMC-TZ40,
- 3. místo - Nikon COOLPIX AW120 blue;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0157/2014 dle přílohy č. 0828-14-P02.

Zlín 19. září 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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