R19/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 06.10.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0760/R19/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0877-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0569/R14/14 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
zpracovat investiční záměr akce "Protialkoholní záchytná stanice ve Zlínském kraji" v
souladu se směrnicí SM/41 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku v termínu do
06.10.2014.“ - na termín plnění 20.10.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0761/R19/14

bere na vědomí
a) nový termín konání divadelní přehlídky "ODDECH 2014 (Otrokovické Dětské Divadelní
Echo)" pořádanou Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ
86771442, v roce 2014;
b) záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 10. ročníkem akce "Barvy života" pořádaným Zlínském krajem v roce 2014;
2) představením Legiovlaku Československou obcí legionářskou, IČ 45247455, v roce 2015;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu,
o. s., IČ 70099880, na pořádání benefičního divadelního představení ve prospěch žen s
rakovinou prsu v roce 2014, s termínem vyúčtování do 12.12.2014;
2) ve výši 10.000 Kč spolku "Karpatsko" občanské sdružení, IČ 02672219, na pořádání akce
BÍLOKARPATSKÝ ADVENT v roce 2014, s termínem vyúčtování do 09.01.2015;
3) ve výši 10.000 Kč Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ
86771442, na pořádání divadelní přehlídky "ODDECH 2014 (Otrokovické Dětské Divadelní
Echo)" v roce 2014, s termínem vyúčtování do 09.01.2015;
4) ve výši 20.000 Kč Asociaci nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, IČ
75144778, na činnost organizace v roce 2014, s termínem vyúčtování do 16.01.2015;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0167/2014 dle přílohy č. 0876-14-P02.
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Investiční akce - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0762/R19/14

schvaluje
1. dohodu smluvních stran o ukončení smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění
odpadní vody č. 102471, se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická
1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, na akci: "Domov pro seniory Seniorpark Valašské
Meziříčí", dle přílohy č. 0847-14-P02;
2. uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody se společností
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, na akci:
"Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí", dle přílohy č. 0847-14-P03;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova
220/17, 76701 Kroměříž, IČ 25567225, na akci: "Domov pro seniory Seniorpark Valašské
Meziříčí", dle přílohy č. 0847-14-P04;
4. uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi Zlínským
krajem a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 24729035, na akci "ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm", dle
přílohy č. 0847-14-P05.

4

KORIS - dodatek č. 6 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0763/R19/14

schvaluje
dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
744/3/120/001/11/10 na projekt "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0848-14-P01.

5

Kultura - Muzeum Kroměřížska, p. o. – odstranění havarijního stavu kotelen

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0764/R19/14

předává
s účinností od 07.10.2014 movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum
Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, dle přílohy č. 0849-14-P01.

6

Sociální služby Vsetín - Transformace sociálních služeb Zašová V. etapa - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0765/R19/14

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
911/3/100/121/09/12-03/09/14 s názvem: Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice dle přílohy č. 0852-14-P02;
2. Rozpočtové opatření č. RZK/0159/2014, dle přílohy č. 0852-14-P03.
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Sociální služby Vsetín - Transformace sociálních služeb Zašová - II., IV. a V. etapa technický dozor investora

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0766/R19/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, etapa II., IV., V. - výkon funkce TDS a
koordinátora BOZP", dle přílohy č. 0853-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PAVELA s. r. o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ
02807351, pro část 1 veřejné zakázky - etapu II;
2. uzavření smlouvy s uchazečem PAVELA s. r. o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ 02807351,
pro část 1 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0853-14-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KAMO CZ, s r. o., Prostřední 3486, 760 01 Zlín, IČ
27248917, pro část 2 veřejné zakázky - etapu IV;
4. uzavření smlouvy s uchazečem KAMO CZ, s r. o., Prostřední 3486, 760 01 Zlín, IČ
27248917, pro část 2 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0853-14-P03;
5. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KAMO CZ, s r. o., Prostřední 3486, 760 01 Zlín, IČ
27248917, pro část 3 veřejné zakázky - etapu V;
6. uzavření smlouvy s uchazečem KAMO CZ, s r. o., Prostřední 3486, 760 01 Zlín, IČ
27248917, pro část 3 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0853-14-P04.

8

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0767/R19/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice - dodávka stavby - II." formou otevřeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 0854-14-P01 až č. 0854-14-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David Neulinger, Bc.
Lenka Potrusilová, a náhradníky Ing. Petr Burša, Mgr. Michal Uherek, Ing. Aleš Houserek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková,
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana
Chovancová, Ing. David Neulinger, Ing. Roman Hlaváč, a náhradníky - Bc. Lenka
Potrusilová, Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek
Slabý;
zm ocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice - dodávka stavby - II." podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné
moci ve znění přílohy č. 0854-14-P10.
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Zdravotnictví - Uh. nemocnice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0768/R19/14

schvaluje
1. dodatek č. 11 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08 - 11/08/14 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Centrální
objekt - Infrastruktura", dle přílohy č. 0856-14-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0163/2014, dle přílohy č. 0856-14-P02;
bere na vědomí
změnu č. 3 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2014-2017,
dle přílohy č. 0856-14-P03.

10

Zdravotnictví - Uh. nemocnice - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0769/R19/14

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce „Uherskohradišťská
nemocnice, a. s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby", dle příloh č. 0857-14P02 a č. 0857-14-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Uherskohradišťská nemocnice, a. s. - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby",
uzavřenou s uchazečem CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha
4 - Krč, IČ 28962265, dle příloh č. 0857-14-P04 až č. 0857-14-P06.

11

Zdravotnictví - VS nemocnice - tepelné hospodářství - dodávka stavby - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0770/R19/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného
hospodářství - dodávka stavby II“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č.
0858-14-P02 až č. 0858-14-P08;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Michal Uherek,
Mgr. Radim Nuc a náhradníky - Ing. Jana Stašková, Mgr. Jan Strejček a Ing. Roman Kaňák.
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Podpora zaměstnanosti a činností příspěvkových organizací Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0771/R19/14

schvaluje
záměr finanční podpory pro příspěvkové organizace Zlínského kraje na platy zaměstnanců
příspěvkových organizací Zlínského kraje zaměstnaných za využití nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti ve výši dle přílohy č. 0850-14-P02 a dle pravidel uvedených v příloze č.
0850-14-P03.

13

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje dle směrnic SM/19 a
SM/20

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0772/R19/14

schvaluje
1. Směrnici SM/19/03/14 - Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje na
požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a varovací systémy obcí Zlínského kraje dle
přílohy č. 0851-14-P01,
2. Směrnici SM/20/03/14 - Pravidla pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na činnost pobočných spolků „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ dle
přílohy č. 0851-14-P02.

14

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0773/R19/14

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem
Jasenická 1106, PSČ 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1015/1, ostatní plocha/silnice v k.
ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 25868411/2013,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s uložením, provozem, opravami a
údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem
Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11 Hodonín, IČ 49454544, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizačního potrubí DN 500 v pozemku p. č. 440/1, ostatní
plocha/silnice v k. ú. Koryčany, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 2334-1169/2013,
- přístup oprávněného nebo jim pověřených fyzických nebo právnických osob na dotčený
pozemek, jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění
oprav, rekonstrukce, kontroly či odstranění tohoto kanalizačního potrubí,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
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3. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 891/4, p. č. 891/16, p. č.
891/19, ostatní plocha, v k. ú. Kostelany nad Moravou, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 351-1321/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 42.200 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 4013/4, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kudlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 503-198a/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 2025/2, p. č. 2025/3, p. č.
2025/8, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 258-198/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 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. 1124/2, p. č. 1124/22,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Košíky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 262-198g/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.800 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č. 196/6,
p. č. 506/1, v k. ú. Třebětice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1118-378/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, modernizace,
údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č. 196/6,
p. č. 506/1, v k. ú. Třebětice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1116-365/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, modernizace,
údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
9. zřízení práva pro oprávněného Zlín Net, a. s., se sídlem Nad Stráněmi 5656, PSČ 760 05
Zlín, IČ 25313428, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. st. 596/5, jehož
součástí je stavba č. p. 434, v k. ú. Příluky u Zlína a v pozemku p. č. st. 596/6, jehož
součástí je stavba č. p. 430 v k. ú. Příluky u Zlína, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v
příloze č. 0830-14-P02, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky a objekty v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 16.200 Kč + DPH;
10. 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. 1101/2, p. č. 1103/2,
ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti včetně zřízení práva provést stavbu 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 a VN v
pozemku p. č. 1441, ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, umístěním, provozem,
opravami, údržbou, úpravou, obnovou a výměnou distribuční elektrizační soustavy zemního
vedení NN a VN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 429/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Štípa, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1467-28_2/2013,
- 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 2.200 Kč + DPH;
13. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování č. D0146/2014/EKO ze dne 28. 2.
2014, uzavřené mezi Zlínským krajem a AGENTUROU ZVONEK CZ s. r. o., se sídlem Pod
Nivami 330, 760 01 Zlín, IČ 26227967, za podmínek dle přílohy č. 0830-14-P03.

15

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0774/R19/14

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 15637/12, ostatní plocha,
- p. č. 15637/14, ostatní plocha,
- p. č. 15637/15, ostatní plocha,
- p. č. 15637/16, ostatní plocha,

7/22

R19/14

- p. č. 15637/17, ostatní plocha,
- p. č. 15637/18, ostatní plocha,
- p. č. 15637/19, ostatní plocha,
- p. č. 15637/20, ostatní plocha,
- p. č. 15637/21, ostatní plocha,
- p. č. 15637/26, ostatní plocha,
- p. č. 15637/27, ostatní plocha,
- p. č. 15637/28, ostatní plocha,
- p. č. 15637/29, ostatní plocha,
- p. č. 15637/30, ostatní plocha,
- p. č. 15637/31, ostatní plocha,
- p. č. 15637/32, ostatní plocha,
- p. č. 15776/6, ostatní plocha,
- p. č. 15776/7, ostatní plocha,
- p. č. 15776/8, ostatní plocha,
- p. č. 15776/9, ostatní plocha,
- p. č. 15538/6, ostatní plocha,
- p. č. 12098/8, ostatní plocha,
- p. č. 16256/7, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2239 pro obec a k. ú. Huslenky;
2. pozemků
- p. č. 2479/107, ostatní plocha,
- p. č. 2479/113, ostatní plocha,
- p. č. 2479/114, ostatní plocha,
- p. č. 2479/116, ostatní plocha,
- p. č. 2479/117, ostatní plocha,
- p. č. 2479/118, ostatní plocha,
- p. č. 2479/121, ostatní plocha,
- p. č. 2141/32, ostatní plocha,
- p. č. 2141/33, ostatní plocha,
- p. č. 2141/34, ostatní plocha,
- p. č. 2141/55, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 625 pro obec a k. ú. Litenčice;
3. pozemku
- p. č. 3202/18, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 12618 pro obec a k. ú. Kroměříž;
4. pozemků
- p. č. 8076/17, ostatní plocha,
- p. č. 8076/26, ostatní plocha,
- p. č. 8076/27, ostatní plocha,
- p. č. 8076/32, ostatní plocha,
- p. č. 8076/33, ostatní plocha,
- p. č. 8076/36, ostatní plocha,
- p. č. 8283/81, ostatní plocha,
- p. č. 8283/58, ostatní plocha,
- p. č. 8258/77, ostatní plocha,
- p. č. 8258/79, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2246 pro obec a k. ú. Velké Karlovice;
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5. pozemků
- p. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba občanské
vybavenosti č. p. 742,
- p. č. 584/1, zahrada,
- p. č. 584/3. zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1297, pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice;
6. pozemků
- p. č. 14780/2, ostatní plocha, o výměře 45 m2,
- p. č. 14780/3, ostatní plocha, o výměře 24 m2,
- p. č. 14780/4, ostatní plocha, o výměře 163 m 2,
- p. č. 14780/5, ostatní plocha, o výměře 525 m 2,
- p. č. 14780/6, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
- p. č. 14780/7, ostatní plocha, o výměře 222 m 2,
- p. č. 14780/8, ostatní plocha, o výměře 28 m2,
- p. č. 14780/9, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
- p. č. 14781/21, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 14781/27, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 14781/28, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 14781/29, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 14781/30, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 14781/31, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 14781/32, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 14781/33, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 14781/34, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 6859-33/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Vsetín;
7. pozemků
- p. č. 14708/2, ostatní plocha,
- p. č. 14708/3, ostatní plocha,
- p. č. 14708/4, ostatní plocha,
- p. č. 14708/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 3097 pro obec a k. ú. Vsetín;
8. pozemků
- p. č. 1488/2, ostatní plocha,
- p. č. 1488/5, ostatní plocha,
- p. č. 1488/59, ostatní plocha,
- p. č. 1461/22, ostatní plocha,
- p. č. 1461/23, ostatní plocha,
- p. č. 1461/24, ostatní plocha,
- p. č. 1461/11, ostatní plocha,
- p. č. 1523/7, ostatní plocha,
- p. č. 1463/7, ostatní plocha,
- p. č. 1463/34, ostatní plocha,
- p. č. 1463/35, ostatní plocha,
- p. č. 1463/36, ostatní plocha,
- p. č. 1463/37, ostatní plocha,
- p. č. 1463/38, ostatní plocha,
- p. č. 1463/39, ostatní plocha,
- p. č. 1463/40, ostatní plocha,
- p. č. 1463/41, ostatní plocha,
- p. č. 1463/42, ostatní plocha,
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- p. č. 1463/43, ostatní plocha,
- p. č. 1463/44, ostatní plocha,
- p. č. 1967, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2041 pro obec a k. ú. Kvasice;
9. pozemků
- p. č. 1463/45, ostatní plocha, o výměře 233 m 2,
- p. č. 1463/46, ostatní plocha, o výměře 273 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1017-201/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú.
Kvasice;
10. pozemků
- p. č. 7/2, ostatní plocha,
- p. č. 7/3, ostatní plocha,
- p. č. 830/5, ostatní plocha,
- p. č. 830/6, ostatní plocha,
- p. č. 830/8, ostatní plocha,
- p. č. 830/9, ostatní plocha,
- p. č. 973/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1937 pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice;
11. pozemků
- p. č. 1242/1, ostatní plocha,
- p. č. 1242/2, ostatní plocha,
- p. č. 1242/3, ostatní plocha,
- p. č. 1242/4, ostatní plocha,
- p. č. 1242/5, ostatní plocha,
- p. č. 1242/6, ostatní plocha,
- p. č. 1242/7, ostatní plocha,
- p. č. 1242/8, ostatní plocha,
- p. č. 1242/9, ostatní plocha,
- p. č. 1242/10, ostatní plocha,
- p. č. 1242/11, ostatní plocha,
- p. č. 1438, ostatní plocha,
- p. č. 1439, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 88 pro obec Medlovice a k. ú. Medlovice u Uherského Hradiště;

B. záměr úplatného převodu pozemku včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
- pozemku
- p. č. st. 430/5, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, garáž,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž.

10/22

R19/14

16

Směrnice SM/80/01/14 - Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0775/R19/14

schvaluje
směrnici SM/80/01/14 - Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0831-14-P02.

17

„Natura 2000 ve Zlínském kraji - označení hranic EVL a ZCHÚ“ - dodatek č. 1 smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0776/R19/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Natura 2000 ve Zlínském kraji - označení hranic
EVL a ZCHÚ" se zhotovitelem Severomoravské regionální sdružení ČSOP, IČ 64123162, se
sídlem Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0846-14-P01.

18

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0777/R19/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0158/2014, dle přílohy č. 0874-14-P01.

19

Návrh na ocenění Pracovníka roku ve zdravotních službách Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0778/R19/14

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 0873-14-P01;
2. zápis z jednání hodnotící komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění
Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 0873-14-P02;
schvaluje
1. vybrané kandidáty v kategorii lékař a nelékařský zdravotnický personál:
a) k ocenění Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, dle přílohy č. 087314-P03;
b) k udělení uznání za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb, dle přílohy č. 087314-P04;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 čtyřem pracovníkům
po 5.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje,
uvedeným v příloze č. 0873-14-P05.
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20

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Okresní organizaci
Českého svazu včelařů, o. s., Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0779/R19/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s:
a) Českým svazem včelařů, o. s, okresní organizací Zlín, IČ 62181696, dle přílohy č. 082914-P01,
b) Českým svazem včelařů, o. s., okresní organizací Uherské Hradiště, IČ 65766121, dle
přílohy č. 0829-14-P02,
c) Českým svazem včelařů, o. s., okresní organizací Vsetín, IČ 64123910, dle přílohy č.
0829-14-P03,
d) Českým svazem včelařů, o. s., okresní organizací Kroměříž, IČ 00434892, dle přílohy č.
0829-14-P04.

21

Doprava - Dodatky k inv. záměrům, změna investičního fondu č. 5, změna závazného
ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0780/R19/14

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1012/3/110/230/01/14-01/09/14 k provedení díla
„Silnice II/422: Zlechov, most, ev. č. 422-001“, o celkových nákladech 12.559.000 Kč, dle
přílohy č. 0836-14-P02;
A2) dodatek č. 5 investičního záměru č. 898/3/110/201/09/12-05/09/14 k provedení díla
„Silnice II/490: Polichno, most 490-026“, o celkových nákladech 19.713.000 Kč, dle přílohy
č. 0836-14-P03;
A3) dodatek č. 5 investičního záměru č. 904/3/110/207/09/12-05/09/14 k provedení díla
„Silnice II487: Ústí u Vsetína – Hovězí“, o celkových nákladech 73.612.000 Kč, dle přílohy č.
0836-14-P04;
A4) dodatek č. 5 investičního záměru č. 907/3/110/210/09/12-05/09/14 k provedení díla
„Silnice II/490: Nivnice -Dolní Němčí“, o celkových nákladech 65.394.000 Kč, dle přílohy č.
0836-14-P05;
A5) dodatek č. 5 investičního záměru č. 903/3/110/206/09/12-05/09/14 k provedení díla
„Silnice II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024“, o celkových nákladech 18.050.000 Kč, dle
přílohy č. 0836-14-P06;
A6) dodatek č. 4 investičního záměru č. 964/3/110/215/07/13-04/09/14 k provedení díla
„Silnice II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd“, o celkových nákladech
97.584.000 Kč, dle přílohy č. 0836-14-P07;
A7) dodatek č. 4 investičního záměru č. 965/3/110/216/07/13-04/09/14, k provedení díla
„Silnice II/487: Halenkov - Nový Hrozenkov“, o celkových nákladech 21.664.000 Kč, dle
přílohy č. 0836-14-P08;
A8) dodatek č. 4 investičního záměru č. 968/3/110/219/07/13-04/09/14 k provedení díla
„Silnice II/492: Zádveřice - Horní Lhota“, o celkových nákladech 66.455.000 Kč, dle přílohy
č. 0836-14-P09;
A9) dodatek č. 4 investičního záměru č. 969/3/110/220/07/13-04/09/14, k provedení díla
„Silnice II/432: Cetechovice, průtah obcí“, o celkových nákladech 8.734.000 Kč, dle přílohy
č. 0836-14-P10;
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A10) dodatek č. 3 investičního záměru č. 972/3/110/223/07/13-03/09/14 k provedení díla
„Silnice II/495: Jestřabí, průtah“, o celkových nákladech 15.442.000 Kč, dle přílohy č. 083614-P11;
A11) dodatek č. 3 investičního záměru č. 976/3/110/227/07/13-03/09/14 k provedení díla
„Silnice III/49015, III/4911, III/4915: Zlín-Štípa, Lešná“, o celkových nákladech 13.215.000
Kč, dle přílohy č. 0836-14-P12;
A12) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1014/3/110/232/01/14-01/09/14 k provedení díla
„Silnice III/05735: Vsetín - Jasenka, most ev. č. 05735-6“, o celkových nákladech
13.088.000 Kč, dle přílohy č. 0836-14-P13;
A13) dodatek č. 6 investičního záměru č. 796/3/110/177/08/11-06/09/14 k provedení díla
„Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 3. etapa – Bzové“, o celkových nákladech
25.987.000 Kč, dle přílohy č. 0836-14-P14;
A14) dodatek č. 3 investičního záměru č. 973/3/110/224/07/13-03/09/14 k provedení díla
„Silnice II/432: Koryčany – Jestřabice“, o celkových nákladech 29.086.000 Kč, dle přílohy č.
0836-14-P15;
A15) dodatek č. 5 investičního záměru č. 975/3/110/226/07/13-05/09/14, k provedení díla
„Silnice III/4976: Pohořelice – Oldřichovice“, o celkových nákladech 17.799.000 Kč, dle
přílohy č. 0836-14-P16;
A16) dodatek č. 3 investičního záměru č. 966/3/110/217/07/13-03/09/14, k provedení díla
„Silnice II/495: Rokytnice – Jestřabí“, o celkových nákladech 56.836.000 Kč, dle přílohy č.
0836-14-P17;
A17) dodatek č. 4 investičního záměru č. 977/3/110/228/07/13-04/09/14, k provedení díla
„Silnice II/367: Kroměříž – Kotojedy“, o celkových nákladech 24.798.000 Kč, dle přílohy č.
0836-14-P18;
A18) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1018/3/110/236/01/14-01/09/14, k provedení díla
„Silnice III/50736: Brumov – Návojná“, o celkových nákladech 54.686.000 Kč, dle přílohy č.
0836-14-P19;
B. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 0836-14-P20;
C. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, na rok 2014, ve výši 13.513.200 Kč na celkovou výši 374.903.200 Kč, dle
přílohy č. 0836-14-P21, na realizaci neinvestičních oprav.

22

Doprava - ROP - plán čerpání z ROP na rok 2014 - aktualizace č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0781/R19/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0165/2014 dle přílohy č. 0837-14-P03.

23

Projekt věcného obsahu a harmonogramu výběrových řízení na veřejnou linkovou
dopravu ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0782/R19/14

bere na vědomí
předložený dokument Projekt věcného obsahu a harmonogramu výběrových řízení na
veřejnou linkovou dopravu ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0838-14-P02;
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schvaluje
1) následující parametry pro přípravu zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky s
názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na
období 2018-2027":
a) Rozdělení zakázky na šest dílčích částí dle přílohy č. 0838-14-P02;
b) Inkaso tržeb bude na straně zadavatele dle přílohy č. 0838-14-P02;
c) Definice hodnoticího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ dle přílohy č. 0838-14-P02;
2) uveřejnění předběžného oznámení do Úředního věstníku EU k veřejné zakázce na služby
s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na
období 2018-2027";
ukládá
1. jednatelce společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., v termínu do
30.11.2015 rozpracovat předložený dokument Projekt věcného obsahu a harmonogramu
výběrových řízení na veřejnou linkovou dopravu ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0838-14P02 do podoby zadávací dokumentace;
2. jednatelce společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., v termínu do
30.11.2015 zpracovat ekonomickou analýzu dopadů výběrového řízení na veřejnou
linkovou dopravu ve Zlínském kraji na rozpočet Zlínského kraje;
3. vedoucímu Odboru investic zajistit zveřejnění předběžného oznámení do Úředního
věstníku EU v termínu do 03.11.2014.

24

Kultura - změny investičních fondů na rok 2014, dotace z úřadu práce, navýšení
příspěvku na provoz, navýšení ostatních osobních nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0783/R19/14

schvaluje
a) změny plánů tvorby a použití investičních fondů na rok 2014, a to:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ
70947422, dle přílohy č. 0834-14-P02,
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ
00094889, dle přílohy č. 0834-14-P03,
3. změnu č. 5 příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982,
dle přílohy č. 0834-14-P04,
4. změnu č. 3 příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č.
0834-14-P05;
b) zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové
péče dle přílohy č. 0834-14-P06;
c) navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 0834-14-P07.
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Kultura - Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0784/R19/14

schvaluje
1. udělení ocenění "PRO AMICIS MUSAE" za významný a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu panu PaedDr. Jiřímu Jilíkovi, Buchlovice 303, 687 08, za literární a
publicistickou práci, přínos k uchování a propagaci lidové kultury;
2. poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč panu PaedDr. Jiřímu Jilíkovi, Buchlovice
303, 687 08, za literární a publicistickou práci, přínos k uchování a propagaci lidové kultury;
3. poskytnutí věcného daru - skleněné plastiky v hodnotě 6.200 Kč panu PaedDr. Jiřímu
Jilíkovi, Buchlovice 303, 687 08, v rámci ocenění PRO AMICIS MUSAE 2014.

26

Veletrh "Salone del Gusto Terra Madre" v Turíně, zahraniční pracovní cesta

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0785/R19/14

schvaluje
zahraniční pracovní cestu Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje, na
Mezinárodní veletrh Salone del Gusto Terra Madre v Turíně (Itálie) ve dnech 22. - 25. října
2014, ve výši 34.551 Kč, a to letecky, včetně poskytnutí cestovních náhrad a cestovního
pojištění.

27

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0786/R19/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0160/2014, dle přílohy č. 0863-14-P01.

28

Školství - investiční fondy, odvody, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0787/R19/14

schvaluje
a) plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2014, a to:
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0864-14-P02,
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Krajská pedagogicko-psychologická poradna a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č.
0864-14-P03,
3. změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 086414-P04,
4. změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393,
dle přílohy č. 0864-14-P06,
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5. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ
00843407, dle přílohy č. 0864-14-P08;
b) snížení uloženého odvodu prostředků investičního fondu na rok 2014 příspěvkové
organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, který byl schválen
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.0209/Z10/13, a to o 50.000 Kč na částku
350.000 Kč;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0164/2014 dle přílohy č. 0864-14-P07;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu:
1. příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, ve výši 200.000 Kč,
2. příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši
70.000 Kč.

29

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0788/R19/14

schvaluje
navýšení provozního příspěvku o 32.603.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0871-14-P02, na celkovou částku 326.434.000 Kč pro školy
a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.

30

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0789/R19/14

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru/místností sloužících k podnikání mezi městem
Morkovice-Slížany, IČ 00287504, a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola
Kroměříž, IČ 63414929, a to od 01.01.2015 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0866-14-P02 a
č. 0866-14-P03;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu místnosti mezi příspěvkovou organizací Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a Harmonií, vzdělávacím centrem o. s., IČ
22604839, a to od 01.11.2014 na dobu neurčitou, dle příloh č. 0866-14-P04 až č. 0866-14P06;
3. s uzavřením smlouvy o nájmu prostor nesloužících podnikání mezi městem Uherské
Hradiště, IČ 00291471, a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Uherské
Hradiště, IČ 46254323, a to od 01.11.2014 na dobu neurčitou dle příloh č. 0866-14-P07 až
č. 0866-14-P12.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0790/R19/14

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107:
- soustruhu SBN/400/2000 hrotového, inventární číslo 255, pořizovací cena 178.121 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1981,
- frézky konzolové FA3B, inventární číslo 2140, pořizovací cena 271.426 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok výroby 1962,
- ohýbačky XOM 2000/6B, inventární číslo 2142, pořizovací cena 150.000 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok výroby 1969,
- brusky nástrojové BNU-I, inventární číslo 07, pořizovací cena 913.962 Kč, zůstatková cena
0 Kč, rok výroby 1969,
a to formou fyzické likvidace;
b) Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, automobilu DAEWO RACER/SL,
inventární číslo 220063, pořizovací cena 429.713 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení
1997, a to formou fyzické likvidace;
c) Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574:
- tiskárny HP Laser Jet 5Si, inventární číslo 1097, pořizovací cena 132.639 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok zařazení 1997,
- konvektomatu DA 1011c, inventární číslo 117, pořizovací cena 209.913 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok zařazení 1995,
a to formou fyzické likvidace.

32

Školství - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0791/R19/14

schvaluje
vyřazení pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje, Střední odborné učiliště
Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, vůči panu
Pavlu Gajdůškovi ve výši 27.370 Kč, dle přílohy č. 0870-14-P02.

33

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0792/R19/14

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.11.2014 u příspěvkové organizace Dětský domov, Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola Zlín, IČ 61716464:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola z
8 na 14;
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b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola
speciální ze 70 na 64;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat na MŠMT ČR návrh na zápis
výše uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 20.10.2014.

35

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0793/R19/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 8.09.2014 č. 0718/R17/14 - část souhlasí:
1. bod B6, kterým Rada Zlínského kraje souhlasila s tím, aby byla uzavřena partnerská
smlouva mezi TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., Nad Porubkou 838/29, OstravaSvinov 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. 0781-14-P19;
2. bod B7, kterým Rada Zlínského kraje souhlasila s tím, aby byla uzavřena partnerská
smlouva mezi TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., Nad Porubkou 838/29, OstravaSvinov 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;
souhlasí
s uzavřením partnerských smluv mezi:
1. 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.0868-14P03;
2. 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. 086814-P05.
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Globální granty OP VK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0794/R19/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0162/2014, dle přílohy č. 0860-14-P01.

37

Mezinárodní projekt ve školství - The STEM Engagement Europe Project

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0795/R19/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje, ze dne 22.04.2014, č. 0333/R08/14, část schvaluje, bod 2.,
kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec projektu "The SEE
project", dle příloh č. 0861-14-P05 a č. 0861-14-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2014, dle přílohy č.
0861-14-P03.

38

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R19/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní
rozvoj, dle přílohy č. 0862-14-P01.

39

Akční plán spolupráce mezi Zlínským krajem a Trenčínským samosprávným krajem v
oblasti rozvoje lidských zdrojů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R19/14

bere na vědomí
Akční plán spolupráce mezi Zlínským krajem a Trenčínským samosprávným krajem v oblasti
rozvoje lidských zdrojů, dle přílohy č. 0859-14-P01, a podporuje aktivity v něm obsažené.
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40

Rozpočtové opatření k projektům Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském
kraji a Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R19/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0161/2014, dle přílohy č. 0875-14-P01.

41

Soudní řízení - částečné zpětvzetí žaloby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R19/14

schvaluje
částečné zpětvzetí žaloby na společnost MP RENTAX, s. r. o., se sídlem Zlín - Příluky,
Cecilka 235, PSČ 760 01, IČ 26886847, o zaplacení částky ve výši 320.000 Kč s
příslušenstvím, do výše 80.000 Kč s příslušenstvím, kdy aktuálně žalovaná částka činní
240.000 Kč s příslušenstvím.

42

Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve ZK" - Dodatek č. 5 ke smlouvě na vybudování a
zajištění provozu a podpory komunikační infrastruktury Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R19/14

schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě na vybudování a zajištění provozu a podpory
komunikační infrastruktury Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem a společností O2
Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ
60193336, dle přílohy č. 0840-14-P01.

43

Licenční podmínky Open Source software Kraje Vysočina - Projektové řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R19/14

souhlasí
s licenčními podmínkami Open Source software Kraje Vysočina - Projektové řízení dle
přílohy č. 0839-14-P01.
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44

Vyřazení a převod neupotřebitelného majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R19/14

předává
s účinností od 07.10.2014 movitý majetek k hospodaření Střední zdravotnické škole
Kroměříž, se sídlem Albertova 4261/25a, 767 26 Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č.
0845-14-P02;
schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické a ekologické likvidace dle příloh č. 0845-14-P03 a č. 0845-14-P04;
2. vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické likvidace dle příloh č. 0845-14-P05 a č. 0845-14-P06.

45

Rámcová smlouva se spol. T-Mobile Czech Republic a. s. - uzavření Dodatku č. 9 a č.
10

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R19/14

schvaluje
uzavření dodatků k Rámcové smlouvě č. 18174016 uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
IČ 64949681:
1. Dodatek č. 9 dle přílohy č. 0841-14-P01,
2. Dodatek č. 10 dle přílohy č. 0841-14-P02.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R19/14

schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz na rok 2014 o 1.880.000 Kč na konečnou výši 155.795.000
Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137,
dle přílohy č. 0878-14-P02;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2014 o 3.657.000 Kč na
konečnou výši 141.857.000 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní
náklady na rok 2014 o 50.000 Kč na konečnou výši 11.550.000 Kč u příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č.
0878-14-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0166/2014, dle přílohy č. 0878-14-P08.
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Změna organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0805/R19/14

schvaluje
organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje dle přílohy č. 0879-14-P02 s
účinností od 01.01.2015.
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Změna termínu k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční
podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0806/R19/14

schvaluje
změnu termínu k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015, a
to do 19. října 2014 včetně.

Zlín 6. října 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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