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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 20.10.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0807/R20/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0923-14-P01.

2

Smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R20/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k Deklaraci o porozumění ze dne 21.11.2011 uzavřené mezi Zlínským
krajem a obchodní společností AGC Fenestra a. s., člen AGC Group, IČ 18811124, se
sídlem Salaš 86, 763 51 Zlín, dle přílohy č. 0895-14-P02;
bere na vědomí
1. doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0002/2014 dle přílohy č. 0895-14-P03;
2. doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0003/2014 dle přílohy č. 0895-14-P04.

3

Sociální služby, zdravotnictví - smlouvy ROP SM, rozhodnutí o poskytnutí dotace
OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R20/14

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Seniorpark Valašské Meziříčí - II.
etapa" mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ
75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0896-14-P01;
2. uzavření smlouvy o koordinaci a realizaci integrovaného projektu "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. 0896-14-P02;
3. rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Vsetínská nemocnice a. s. – rekonstrukce
tepelného hospodářství" dle přílohy č. 0896-14-P03;
4. rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kroměřížská nemocnice a. s. – rekonstrukce
tepelného hospodářství" dle přílohy č. 0896-14-P04.
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Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje p. o. - Dodatek č. 5 inv. záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R20/14

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
722/3/170/126/09/10 - 05/09/14 s názvem "Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o.", dle přílohy č. 0897-14-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0177/2014, dle přílohy č. 0897-14-P02.

5

Školství – investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R20/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1042/3/150/396/07/14 na
akci "ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace", dle přílohy č. 0898-14-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1051/3/150/399/10/14 na
akci "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – Vodovod
Hradisko", dle přílohy č. 0898-14-P03;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1025/3/150/387/04/14 na
akci "SŠ-COPT Kroměříž – stavební úpravy odborných učeben ručního obrábění kovů", dle
přílohy č. 0898-14-P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, na rok 2014, dle přílohy č. 0898-14-P05;
5. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy
č. 0898-14-P06;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č.
0898-14-P07;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, výkonem funkce
investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou akce "ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce
elektroinstalace";
2. příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s
přípravou akce "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm –
Vodovod Hradisko";
3. příspěvkovou organizaci Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ
00568945, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou akce "SŠCOPT Kroměříž – oprava dílen ručního obrábění kovů".
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Zdravotnictví - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R20/14

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
949/3/170/166/05/13 - 02/09/14 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje –
výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm“ - ROP, dle přílohy č. 0899-14-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
998/3/170/170/10/13 – 02/09/14 na akci "Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor
energie"“ - OPŽP, dle přílohy č. 0899-14-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0168/2014, dle přílohy č. 0899-14-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0170/2014, dle přílohy č. 0899-14-P04.

7

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R20/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného
hospodářství - dodávka stavby II“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č.
0901-14-P02 až č. 0901-14-P10;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David Neulinger,
Mgr. Jan Strejček, a náhradníky - Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Michal Uherek, Ing. Jana
Stašková.

8

Zdravotnictví - UH nemocnice - Centrální objekt - Infrastruktura - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0814/R20/14

schvaluje
uzavření smlouvy na realizaci stavebních prací se společností CGM Morava s. r. o., se
sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ 28962265, dle přílohy č. 0902-14-P02.

9

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0815/R20/14

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce „Vsetínská
nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství - dodávka stavby II“, dle příloh č.
0903-14-P02 a č. 0903-14-P03;
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci „Vsetínská
nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství - dodávka stavby“, uzavřenou s
uchazečem AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o., Drnovská 51/2, 682 01
Vyškov, IČ 60748982, dle přílohy č. 0903-14-P04.

10

Projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)“ dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0816/R20/14

schvaluje
1. dodatek investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
871/3/120/02/04/12-05/10/14 „Komunikační infrastruktura Zlínského kraje a napojení IVVS
ZK“ o celkových nákladech 110.276 tis. Kč, dle přílohy č. 0892-14-P01 ;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0175/2014, dle přílohy č. 0892-14-P02.

11

Školství - výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia
Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0817/R20/14

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Kroměříž, IČ
70843309, dle přílohy č. 0910-14-P01.

12

Příspěvková organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0818/R20/14

jmenuje
s účinností od 01.11.2014 pana Mgr. Josefa Havelu na pracovní místo ředitele Gymnázia
Kroměříž, IČ 70843309, dle přílohy č. 0893-14-P01;
stanovuje [revokováno]
s účinností od 01.11.2014 plat panu Mgr. Josefovi Havelovi, řediteli Gymnázia Kroměříž, IČ
70843309, dle přílohy č. 0893-14-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0819/R20/14

schvaluje
1. 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 pozemku p. č. 1917/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Jasenka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 941-649/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, modernizací,
údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě;
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0172/2014 dle přílohy č. 0881-14-P03;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.08.2014, č. 0622/R16/14, část schvaluje, bod č. 6;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, a to sušičky
prádla Elektrolux T3350, inv. číslo 30300110, rok pořízení 2001, pořizovací cena 103.950
Kč, zůstatková cena k 30.09.2014 činí 4.299 Kč, formou fyzické likvidace.

14

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0820/R20/14

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1509/84, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1018-201/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Kvasice;
2. pozemků
- p. č. st. 239, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 87, rod. dům,
- p. č. 3465/3, orná půda,
- p. č. 3465/9, ostatní plocha,
- p. č. 3465/10, ostatní plocha,
- p. č. 3465/11, trvalý travní porost,
- p. č. 3465/12, ostatní plocha,
- p. č. 3465/13, ostatní plocha,
- p. č. 3465/14, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 238 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk;
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3. pozemků
- p. č. 30/1, ostatní plocha,
- p. č. 1217/57, ostatní plocha,
- p. č. 1239/4, ostatní plocha,
- p. č. 1239/12, ostatní plocha,
- p. č. 1239/17, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 604 pro obec a k. ú. Chropyně;
4. pozemku
- p. č. st. 2028, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
5. pozemků
- p. č. st. 2815, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2,
- p. č. 15529/73, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
- p. č. 15529/74, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 15529/75, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1604-138/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hovězí;
6. jednotky včetně spoluvlastnických podílů na nemovité věci
- č. 3583/12, nebytový prostor, v budově č. p. 3583, byt. dům na pozemku p. č. st. 4414,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 3583 o velikosti 17400/51836,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 4414 v rozsahu 17400/51836,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 20814 pro obec a k. ú. Zlín;
7. pozemku
- p. č. 3233/36, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 6709 pro obec a k. ú. Zlín.

15

Úprava pravidel pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových organizacích
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0821/R20/14

schvaluje
upravená pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových organizacích
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0883-14-P02.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0822/R20/14

rozhodla
o neprominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 3.663 Kč, vyměřeného Kojeneckému a
dětskému centru, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace
Valašské Meziříčí, Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851710, Rozhodnutím
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 9/2014 dne 22. září 2014, dle
přílohy č. 0882-14-P05;
bere na vědomí
skutečnost, že došlo k porušení rozpočtové kázně, kterého se dopustila Střední odborná
škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ13643878, dle přílohy č.
0882-14-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 10. září 2014 č. j. KUZL 54856/2014, kterým se
vyhovuje částečně žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole
a Mateřské škole Jana Amose Komenského, Komňa 169, okres Uherské Hradiště, 687 71
Bojkovice, IČ 70999724, uloženého Platebním výměrem č. 25/2014 KŘ na odvod za
porušení rozpočtové kázně ze dne 23.07.2014. Promíjí se částka 6.844,77 Kč a nepromíjí
se částka 27.000,23 Kč, viz příloha č. 0882-14-P03.
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Zdravotnictví - změna výše příspěvku na provoz, změna závazného objemu
prostředků na platy a ostatních osobních nákladů, změna IF na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0823/R20/14

schvaluje
1. snížení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví dle přílohy
č. 0912-14-P02;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů u
příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0912-14-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 u příspěvkové
organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0912-14-P05.
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Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0824/R20/14

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2014 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s. , IČ 27660915, dle přílohy č. 0915-14-P04;
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0915-14-P05.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - investiční záměr "ZZS
ZK - mobilní dispečink"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R20/14

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1052/3/170/176/10/14
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na
akci "ZZS ZK – mobilní dispečink" o celkových nákladech 7.310.000 Kč, dle přílohy č. 091414-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK – mobilní dispečink".
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Zdravotnictví - výpověď podnájemní smlouvy s Uherskohradišťskou nemocnicí a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R20/14

schvaluje
1. podání výpovědi smlouvy o podnájmu pozemků p. č. 384, orná půda, a p. č. 385/2,
zahrada, k. ú. Uherské Hradiště, mezi Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J.E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915 a Zlínským krajem jako podnájemcem
tak, aby smluvní vztah skončil k 31.12.2014;
2. rozpočtové opatření RZK/0169/2014 ,dle přílohy č. 0913-14-P06.
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Doprava - Dodatky k inv. záměrům, změna investičního fondu č. 6, plán plateb aktualizace č. 3

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0827/R20/14

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 3 investičního záměru č. 962/3/110/213/07/13-03/10/14 k provedení díla
„Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem - Loukov“, o celkových nákladech 17.759.000 Kč, dle
přílohy č. 0887-14-P02;
A2) dodatek č. 5 investičního záměru č. 902/3/110/205/09/12-05/10/14 k provedení díla
„Silnice II/490: Horní Lapač - Fryšták“, o celkových nákladech 30.057.000 Kč, dle přílohy č.
0887-14-P03;
A3) dodatek č. 5 investičního záměru č. 905/3/110/208/09/12-05/10/14 k provedení díla
„Silnice II/492, 493: Pozlovice - Luhačovice“, o celkových nákladech 19.852.000 Kč, dle
přílohy č. 0887-14-P04;
A4) dodatek č. 6 investičního záměru č. 904/3/110/207/09/12-06/10/14 k provedení díla
„Silnice II487: Ústí u Vsetína – Hovězí“, o celkových nákladech 73.612.000 Kč, dle přílohy č.
0887-14-P05;
A5) dodatek č. 6 investičního záměru č. 903/3/110/206/09/12-06/10/14 k provedení díla
„Silnice II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024“, o celkových nákladech 16.625.000 Kč, dle
přílohy č. 0887-14-P06;
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B. změnu č. 6 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 0887-14-P07;
C. rozpočtové opatření č. RZK/0176/2014 dle přílohy č. 0887-14-P08.

22

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R20/14

schvaluje
a) rozpočtové opatření:
1. č. RZK/0174/2014dle přílohy č. 0885-14-P02,
2. č. RZK/0173/2014 dle přílohy č. 0885-14-P05;
b) zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové
péče dle přílohy č. 0885-14-P03;
bere na vědomí
neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace příspěvkovou organizaci
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, v celkové výši 9.000 Kč, dle přílohy č. 0885-14-P06.

23

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R20/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0171/2014, dle přílohy č. 0905-14-P01.

24

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R20/14

schvaluje
plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2014, a to:
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0906-14-P01;
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ
00054771, dle přílohy č. 0906-14-P02;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, IČ 00054771, ve výši 84.000 Kč.
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25

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0831/R20/14

souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, a Václav
Hrabec s. r. o., IČ 26256231, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0908-14-P01.

26

Školství - podpora řemesel v odborném školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0832/R20/14

schvaluje
A. rozšíření systému "Podpora řemesel v odborném školství" o obor vzdělání 28-52-H/01
Chemik, s účinností od 01.09.2015;
B. smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na vyplacení finančních příspěvků
žákům v rámci "Podpory řemesel v odborném školství" u soukromých středních škol:
1. Střední škola letecká s. r. o., IČ 26286033, dle přílohy č. 0907-14-P05;
2. Střední škola obchodně technická s. r. o., IČ 26215829, dle přílohy č. 0907-14-P06;
3. Střední škola služeb s. r. o., IČ 25500091, dle přílohy č. 0907-14-P07;
4. Střední škola MESIT, o. p. s., IČ 25318390, dle přílohy č. 0907-14-P08.

27

Školství - stanovení počtu tříd 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0833/R20/14

schvaluje
stanovení počtu tříd 1. ročníků denní formy vzdělávání ve středních školách a vyšších
odborných školách zřizovaných Zlínským krajem pro školní rok 2015/2016, dle přílohy č.
0909-14-P02;
zm ocňuje
PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje, k provedení případných změn.

28

Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení a žádost školy zřizované MŠMT
o stanovisko kraje ke změně v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0834/R20/14

schvaluje
A. podání návrhu na zápis Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků u
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž, IČ 65269616, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od
01.01.2015;
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B. stanovisko k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení požadované
Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově postižené, Valašské
Meziříčí, Vsetínská 454, IČ 00843598, ve znění přílohy č. 0911-14-P03;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat návrh na zápis výše uvedené
změny v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 18.11.2014.

29

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce a implementaci řešení jednotné evidence majetku
a o zajištění jeho podpory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0835/R20/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce a implementaci řešení jednotné evidence
majetku a o zajištění jeho podpory s dodavatelem TESCO SW a. s., se sídlem tř.
Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0904-14-P01.

30

Žádost o neinvestiční dotaci na program - Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0836/R20/14

schvaluje
žádost o neinvestiční dotace na program - Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro
rok 2015, ve znění příloh č. 0922-14-P02 až č. 0922-14-P04.

31

Sociální služby - investiční záměr, změna plánu tvorby a použití investičního fondu,
změny závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0837/R20/14

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení investičního fondu ve výši 97.000 Kč, dle přílohy
č. 0917-14-P07;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1054/3/100/133/10/14 s
názvem "Domov pro seniory Burešov, p. o. - oprava větrání sociálních zařízení", dle přílohy
č. 0917-14-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 u příspěvkové
organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0917-14-P03;
3. změnu závazných objemů prostředků na platy a OON a vyčlenění účelových prostředků u
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0917-14-P04;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, výkonem funkce
investora pro přípravu a realizaci akce "Domov pro seniory Burešov, p. o. - oprava větrání
sociálních zařízení".

32

Sociální služby - nájemní smlouvy v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0838/R20/14

souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova
292, uvedených v přílohách č. 0918-14-P01 a č. 0918-14-P02.

33

Veřejná zakázka - Zajištění vzdělávacích kurzů III

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0839/R20/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem
"Zajištění vzdělávacích kurzů III.", dle přílohy č. 0920-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče APROXY, s. r. o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ
29195462, pro část 1 (MODUL D) veřejné zakázky Zajištění vzdělávacích kurzů III;
2. uzavření smlouvy s uchazečem APROXY, s. r. o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ
29195462, dle přílohy č. 0920-14-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče APROXY, s. r. o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ
29195462, pro část 2 (MODUL F1) veřejné zakázky Zajištění vzdělávacích kurzů III;
4. uzavření smlouvy s uchazečem APROXY, s. r. o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ
29195462, dle přílohy č. 0920-14-P03;
5. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ
00570931 pro část 3 (MODUL F2) veřejné zakázky Zajištění vzdělávacích kurzů III;
6. uzavření smlouvy s uchazečem NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ
00570931, dle přílohy č. 0920-14-P04;
7. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., Nad
Porubkou 838, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 26813335, pro část 4 (MODUL F4) veřejné
zakázky Zajištění vzdělávacích kurzů III;
8. uzavření smlouvy s uchazečem TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., Nad Porubkou
838, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 26813335, dle přílohy č. 0920-14-P05.

34

Vyhodnocení projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0840/R20/14

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 0921-14-P01.

12/15

R20/14

35

Dohoda o umístění zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0841/R20/14

schvaluje
uzavření Dohody o umístění zařízení mezi Zlínským krajem a Krajským ředitelstvím policie
Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767, dle přílohy č. 0888-14P01.

36

Zajištění náhradního plnění a schválení veřejné zakázky „Dodávka výpočetní
techniky“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0842/R20/14

bere na vědomí
informaci o zajišťování požadavků zákona o Zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání osob se
zdravotním postižením;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele podílet se na zajišťování požadavků zákona o
Zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou tzv.
náhradního plnění;
schvaluje
zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka výpočetní techniky“, výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0891-14-P02.

37

Smlouva o poskytování systémové podpory Produktů - softwarové produkty ESRI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0843/R20/14

schvaluje
uzavření smlouvy na poskytování systémové podpory Produktů mezi Zlínským krajem a
společností ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1Nové Město, IČ 14889749, dle příloh č. 0889-14-P01 a č. 0889-14-P02.

38

Ukončení smlouvy Bentley Select

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0844/R20/14

schvaluje
ukončení smlouvy Bentley Select uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Bentley
Systems International Limited, Second Floor, Block 2, Park Place, Upper Hatch Street,
Dublin 2, Ireland, dle přílohy č. 0890-14-P01.

13/15

R20/14

39

Navýšení rozpočtu Odboru Kancelář hejtmana - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0845/R20/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0178/2014 dle přílohy č. 0924-14-P01.

40

Kultura - smluvní vztahy p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0846/R20/14

souhlasí
a) s uzavřením Smluv o výpůjčce k objektům pro pobočky knihovny - Kostelec u Zlína,
Lhotka u Zlína, Louky nad Dřevnicí, Velíková a Mladcová, mezi Krajskou knihovnou
Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422, a statutárním městem
Zlín, IČ 00283924, na dobu neurčitou, dle příloh č. 0886-14-P02 až č. 0886-14-P06;
b) s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu v budově předhradí hradu
Malenovice, mezi Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ
00089982, a panem Luďkem Bubeníkem na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.12.2020, dle
přílohy č. 0886-14-P07.

41

Úhrada věcných nákladů při příležitosti oslav státního svátku 28. října na Pražském
hradě v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0847/R20/14

schvaluje
úhradu věcných nákladů ve výši 24.000 Kč Dívčímu saxofonovému souboru, IČ 49157191,
na dopravu souboru z Luhačovic do Prahy a zpět u příležitosti oslav státního svátku 28. října
na Pražském hradě v roce 2014. Tato částka bude uhrazena dopravci Františku Zichovi, IČ
41579437, který byl souborem vybrán.

42

Zrušení "Zásad zvláštního určení platového tarifu v příspěvkových organizacích
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb" od 01.11.2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0848/R20/14

ruší
s účinností od 01.11.2014 usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.04.2012 č.
0347/R11/12 - část schvaluje, kterým Rada Zlínského kraje schválila zásady zvláštního
způsobu určení platového tarifu zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb dle přílohy č. 0410-12-P01, s výjimkou ředitelů
těchto organizací, včetně pozdějších dodatků k těmto Zásadám;

14/15

R20/14

doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací Zlínského kraje v sociální oblasti zachování zvláštního
způsobu určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do první až páté platové třídy
dle § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách, ve znění pozdějších předpisů, s promítnutím navýšení o 3,5 % a s přihlédnutím k
finančním možnostem organizace;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací Zlínského kraje v sociální oblasti upravit vnitřní předpisy
organizace dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.11.2014.

43

Příspěvkové organizace - platové výměry ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0849/R20/14

stanovuje
s účinností od 01.11.2014 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem:
a) v oblasti školství, dle přílohy č. 0894-14-P01;
b) v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0894-14-P02;
c) v oblasti kultury, dle přílohy č. 0894-14-P03;
d) v oblasti dopravy, dle přílohy č. 0894-14-P04.

Zlín 20. října 2014

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Ivan Mařák v. r.
náměstek hejtmana
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