R21/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 03.11.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0850/R21/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0957-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0848/R20/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na
termín plnění 18.11.2014.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0851/R21/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) účastí žáků Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na světové
olympiádě CULINARY WORLD CUP 2014 v Lucembursku;
2) V. ročníkem "Kouzelného koncertu" - vánočního charitativního koncertu pro děti z
dětských domovů ze Zlínského kraje pořádaným Jiřím Hadašem, IČ 68714319, v roce 2014;
3) akcemi "Vánoce na Hané a Valašsku" a "Rozsvícení vánočního stromu" pořádanými
Střediskem volného času, p. o., IČ 75088606, v roce 2014;
4) 8. ročníkem Vánoční charitativní aukce pořádaným spolkem Samari, o. s., IČ 22671951, v
roce 2014;
5) koncerty s Českou mší vánoční pořádanými Ženským pěveckým sborem Otrokovice, o.
s., IČ 70800227, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 10.000 Kč MS Háje Tučapy - Bořenovice o. s., IČ 22684140, na pořádání 3.
ročníku mysliveckého Hubertského dne v Holešově v roce 2014;
2) ve výši 40.000 Kč Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na
účast žáků na světové olympiádě CULINARY WORLD CUP 2014 v Lucembursku;
3) ve výši 40.000 Kč Jiřímu Hadašovi, IČ 68714319, na pořádání V. ročníku "Kouzelného
koncertu" - vánočního charitativního koncertu pro děti z dětských domovů ze Zlínského kraje
v roce 2014;
4) ve výši 10.000 Kč Středisku volného času, p. o., IČ 75088606, na pořádání akcí "Vánoce
na Hané a Valašsku" a "Rozsvícení vánočního stromu" v roce 2014;
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5) ve výši 10.000 Kč spolku Samari, o. s., IČ 22671951, na pořádání 8. ročníku Vánoční
charitativní aukce v roce 2014;
6) ve výši 10.000 Kč Ženskému pěveckému sboru Otrokovice, o. s., IČ 70800227, na
pořádání koncertů s Českou mší vánoční v roce 2014;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace o 80.000 Kč spolku Wallachia, IČ 70641846, na
celkovou výši 180.000 Kč na realizaci projektu "Děda - Pěsnička od srdéčka" v roce 2014 s
termínem vyúčtování do 31.12.2014;
c) poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000 Kč panu Bohuslavu Komínovi, bytem Vylanta
235, 763 16 Fryšták-Dolní Ves na účast na TCN NEW YORK CITY MARATHON 2014;
d) poskytnutí věcného daru - 109 dárkových poukazů, z toho 52 kusů v hodnotě 100 Kč, 32
kusů v hodnotě 200 Kč, 18 kusů v hodnotě 300 Kč a 4 kusy v hodnotě 500 Kč, v celkové
hodnotě 19.000 Kč, na nákup knih dle vlastního výběru v knihkupectví "Knihy - učebnice"
Pavla Kalouše, IČ 68151934, Oblastnímu spolku ČČK Vsetín, IČ 48773883, který tvořív
roce 2014; dárkové poukazy budou předány dárcům krve Oblastního spolku ČČK Vsetín;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0032/2014, dle přílohy č.
0958-14-P02.
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Plán práce Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0852/R21/14

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2015, dle přílohy č. 0936-14-P01, přičemž termíny
zasedání Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného společníka nebo akcionáře
jsou pouze orientační;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na rok
2015, dle přílohy č. 0936-14-P01.
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Majetkoprávní vztahy - záměr pachtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0853/R21/14

schvaluje
záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemkových parcel nebo
jejich částí, zapsaných na listu vlastnictví č. 1590 pro k. ú. Holešov, listu vlastnictví č. 3558
pro k. ú. Všetuly, listu vlastnictví č. 339 pro k. ú. Zahnašovice a listu vlastnictví č. 558 pro k.
ú. Třebětice, specifikovaných v příloze č. 0935-14-P02, a dle situace v příloze č. 0935-14P03.
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Kultura - stavební úpravy zámku Vsetín - dodatek IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0854/R21/14

schvaluje
dodatek č. 8 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10-08/10/14 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku
Vsetín - 1. etapa", dle přílohy č. 0934-14-P01.
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Sociální služby - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0855/R21/14

schvaluje
1. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 – 06/09/14 „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ - ROP, dle přílohy č.
0940-14-P01;
2. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
713/3/100/097/08/10 – 06/10/14 s názvem "Sociální služby Vsetín p. o. – Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb", dle přílohy č. 0940-14-P02;
3. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
742/3/100/100/11/10 - 05/10/14 s názvem "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí
- I. etapa" - ROP, dle přílohy č. 0940-14-P03;
4. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
925/3/100/123/03/13 – 02/10/14 s názvem "Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa" ROP,
dle přílohy č. 0940-14-P04.
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Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0856/R21/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1041/3/150/395/07/14 na
akci "SPŠ polytechnická – COP Zlín – Stavební úpravy odborných dílen", dle přílohy č.
0941-14-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1001/3/150/379/11/13-01/10/14 na akci "Gymnázium Uherské Hradiště - rekonstrukce
budov - 2. etapa", dle přílohy č. 0941-14-P03;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
SPŠ polytechnická – COP Zlín, IČ 14450500 na rok 2014, dle přílohy č. 0941-14-P04;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684 na rok 2014, dle přílohy č. 0941-14-P05;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou akce "SPŠ
polytechnická – COP Zlín – Stavební úpravy odborných dílen".
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Zdravotnictví - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0857/R21/14

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
820/3/170/146/10/11 – 03/10/14 „Vsetínská nemocnice a. s. – rekonstrukce tepelného
hospodářství“ - OPŽP, dle přílohy č. 0942-14-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
0958/3/170/168/06/13 – 01/10/14 na akci "Vsetínská nemocnice a. s. – budova A - lékárna",
dle přílohy č. 0942-14-P02;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
835/3/170/147/01/12 – 02/10/14 „Kroměřížská nemocnice a. s. – rekonstrukce tepelného
hospodářství“ - OPŽP, dle přílohy č. 0942-14-P03;
4. uzavření dodatku č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu pro akci "Vsetínská nemocnice a. s. –
budova A - lékárna", mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955,
755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0942-14-P04.
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Zdravotnictví - KM nemocnice - aktualizace plánu investičního rozvoje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0858/R21/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Kroměřížská nemocnice, a. s. – aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)", dle
přílohy č. 0943-14-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč LT PROJEKT a. s., se sídlem
Kroftova 45, 61600 Brno, IČ 29220785;
2. uzavření smlouvy s uchazečem LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45, 61600 Brno,
IČ 29220785 dle příloh č. 0943-14-P03 a č. 0943-14-P04 .
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Zdravotnictví - KM nemocnice - tepelné hospodářství - dodávka stavby - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0859/R21/14

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce „Kroměřížská
nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství - dodávka stavby II", dle příloh č.
0944-14-P02 a č. 0944-14-P03;
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci "Kroměřížská
nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství - dodávka stavby", uzavřenou se
sdružením dodavatelů SYNER Morava, a. s., se sídlem 1. máje 532, 76701 Kroměříž, IČ
63493675, a TENZA, a. s., se sídlem Svatopetrská 35, 617 00 Brno, IČ 25570722, dle příloh
č. 0944-14-P04 až č. 0944-14-P07.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - dodatek investičního záměru
Pořízení sanitních vozidel vč. technologického vybavení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0860/R21/14

schvaluje
dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
946/3/170/163/04/13 - 03/10/14 s názvem „ZZS ZK – Pořízení sanitních vozidel včetně
technologického vybavení“, dle přílohy č. 0945-14-P01;
předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se
sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, movité věci dle přílohy č. 094514-P02, s účinností ke dni provedení zápisu sanitních vozidel do registru silničních vozidel.
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Projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)“ darovací smlouva Dokumentace pro výběr zhotovitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0861/R21/14

schvaluje
uzavření Darovacích smluv, dle vzoru uvedeného v příloze č. 0937-14-P01, uzavíraných
mezi Zlínským krajem a městy, dle přílohy č. 0937-14-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Darovacích smluv, dle
přílohy č. 0937-14-P01, uzavíraných mezi Zlínským krajem a městy, dle přílohy č. 0937-14P02 v termínu do 15.12.2014.
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Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje - Ustavení Regionální stálé
konference a zřízení sekretariátu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0862/R21/14

bere na vědomí
a) ustavení Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje,
b) návrh Statutu Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje, dle přílohy č. 093914-P02,
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c) návrh Jednacího řádu Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje dle přílohy
č. 0939-14-P03;
nominuje
do Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje zástupce a jejich náhradníky za
Zlínský kraj, dle přílohy č. 0939-14-P04;
ukládá
1. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje připravit podmínky pro zřízení Sekretariátu
Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje v rámci Odboru strategického
rozvoje kraje do ustavujícího jednání Regionální stálé konference pro území Zlínského
kraje;
2. Odboru strategického rozvoje kraje připravit podmínky pro uskutečnění prvního jednání
Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje, včetně administrativního zajištění,
přípravy programu a podkladů pro toto jednání.
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Příspěvková organizace - platový výměr ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0863/R21/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0818/R20/14 ze dne 20.10.2014 - část stanovuje, kterým
Rada Zlínského kraje stanovila s účinností od 01.11.2014 plat panu Mgr. Josefovi Havelovi,
řediteli Gymnázia Kroměříž, IČ 70843309, dle přílohy č. 0893-14-P02;
stanovuje
s účinností od 01.11.2014 plat panu Mgr. Josefovi Havelovi, řediteli Gymnázia Kroměříž, IČ
70843309, dle přílohy č. 0938-14-P01.

15

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0864/R21/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet Zlínského kraje na rok 2015, dle přílohy č. 0927-14-P02.
Rozpočet je sestaven jako schodkový s celkovým objemem příjmů 8.201.458 tis. Kč, výdajů
8.408.015 tis. Kč a financování 206.557 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen čerpáním
dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 200.000 tis. Kč smluvně zajištěného u Evropské
investiční banky. Do financování jsou zapojeny volné finanční prostředky roku 2014 ve výši
108.557 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 102.000 tis. Kč;
2. svěřit v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení účelově přijatých
příspěvků a dotací a zapojení či snížení odvodů organizacím s přímým vztahem,
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b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neovlivní
celkové příjmy a výdaje rozpočtu mimo případu použití rozpočtové rezervy, za předpokladu,
že v daném rozpočtovém opatření nebude změna závazného ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření za
uplynulý rok s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty fondů do
počátečních stavů následujícího roku,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku hospodaření za
uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale neproplacených závazků kraje
předchozího roku, včetně zapojení výdajů v souvislosti s prominutím odvodů a penále
vyměřených v předchozím roce,
e) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně výdajů proti
neplnění rozpočtovaných příjmů,
f) provádění rozpočtových opatření na zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje v
souvislosti s platbou daně z příjmů právnických osob placenou Zlínským krajem,
g) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b), c), d), e),
f), i), j) a l),
h) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových organizací
se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
i) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na základě
rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě stanovené v
rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z prodlení) nebo
škodu,
j) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z
prostředků EU, Programu švýcarsko-české spolupráce a Finančních mechanismů
EHP/Norsko,
k) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek nevyčerpaných
transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem,
l) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení příjmů a výdajů za
porušení rozpočtové kázně a poplatky za vodu;
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického vyvěsit návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 na
úřední desku.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0865/R21/14

schvaluje
1. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Vsetín, se sídlem Svárov 1080,
755 24 Vsetín, IČ 00304450, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění přechodu pro chodce včetně zpevněných ploch a nasvětlení
(stožáru veřejného osvětlení a napájecího kabelu) v rámci stavby "Stavební úpravy
chodníků související s přechody pro chodce silnic I. a III. třídy, PD" na pozemcích p. č.
3180/1 a p. č. 3210/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami přechodu pro
chodce včetně zpevněných ploch a nasvětlení (stožáru veřejného osvětlení a napájecího
kabelu),
na dobu existence stavby;
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2. uzavření smlouvy o založení práva na údržbu stávající ohradní zdi mezi Zlínským krajem
a Arcibiskupstvím olomouckým, se sídlem Wurmova ul. č. 9, 771 01 Olomouc, IČ 00445151,
dle přílohy č. 0926-14-P02;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
pojistkové skříně na pozemku p. č. st. 1856, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba č. p. 1885, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.300 Kč + DPH;
4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zprostředkování č. D0146/2014/EKO ze dne
28.02.2014, 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. 0926-14-P03.

17

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0866/R21/14

schvaluje
A. záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2782/4, ostatní plocha,
- p. č. 2783/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 430 pro obec a k. ú. Janová;
2. pozemků
- p. č. 2783/14, ostatní plocha, o výměře 471 m 2,
- p. č. 2783/15, ostatní plocha, o výměře 474 m 2,
- p. č. 2783/18, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 2783/19, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 2783/21, ostatní plocha, o výměře 160 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 710-7821/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Janová;
3. pozemků
- p. č. 7149/3, ostatní plocha, o výměře 626 m2,
- p. č. 7190/33, ostatní plocha, o výměře 802 m 2,
- p. č. 7190/9, ostatní plocha, o výměře 233 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 4809-224/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Uherský Brod;
4. pozemků
- p. č. st. 158, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. 3/4, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 730 pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Zdislavice;
5. pozemku
- p. č. 373, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 50, obč. vyb.,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín, včetně zejm. stavby a zděného
oplocení, nezapsaných v katastru nemovitostí;
6. pozemku
- p. č. 2016, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Lutopecny;
7. pozemků
- p. č. st. 497/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2517/12, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec Březová a k. ú. Březová u Uherského Brodu;
8. pozemků
- p. č. 774, zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba č. p. 369, bydlení
- p. č. 775, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 342, obč. vybavenost,
- p. č. 778, ovocný sad,
- p. č. 779, orná půda,
- p. č. 782, ostatní plocha,
- p. č. 867, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.
vybavenost,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 277 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Brňov;

B. záměr pronájmu části budovy č. p. 331, obč. vyb. stojící na pozemku p. č. st. 582,
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6471 pro obec a k. ú. Otrokovice;
C. záměr pachtu pozemku p. č. 1644, jehož součástí je stavba parkoviště zapsaného v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou max. 5ti let;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0031/2014, dle přílohy č.
0929-14-P04.

18

Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0867/R21/14

vydává
1. nařízení Zlínského kraje o zřízení přírodní památky Rusava - Hořansko, dle přílohy č.
0932-14-P02;
2. nařízení Zlínského kraje o zřízení přírodní památky Rusava - Na skále a stanovení
bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 0932-14-P03.
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19

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0868/R21/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit s účinností od 01.01.2015 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, schválená usnesením Zastupitelstva
Zlínského kraje č. 0132/Z05/05 dne 31.08.2005;
2. schválit Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje dle příloh č. 0933-14-P01 a č. 0933-14-P02.

20

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0869/R21/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0179/2014, dle přílohy č. 0952-14-P01.

21

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0870/R21/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0180/2014, dle přílohy č. 0949-14-P01.

22

Školství - investiční fondy, dotace, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0871/R21/14

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Liptál, IČ 70238499,
dle přílohy č. 0950-14-P02;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IĆ
00054771, dle přílohy č. 0950-14-P03;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, dle přílohy č.
0950-14-P04;
d) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198,
dle přílohy č. 0950-14-P05;
2. poskytnutí investiční dotace v roce 2014 ve výši 178.741 Kč příspěvkové organizaci
Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, na pořízení ohýbačky plechu XO 1000/3 JESAN a
zakružovačky plechu XZ 1000/3 JESAN;
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3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace na rok 2014 příspěvkové organizaci Odborné
učiliště Kelč, IČ 00843318, dle přílohy č. 0950-14-P06;
4. snížení uloženého odvodu prostředků investičního fondu na rok 2014 příspěvkové
organizaci:
a) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, který byl schválen usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0209/Z10/13, a to o 115.000 Kč na částku 735.000 Kč;
b) Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, který byl schválen usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0209/Z10/13, a to o 200.000 Kč na částku 2.600.000 Kč;
5. rozpočtové opatření č RZK/0181/2014, dle přílohy č. 0950-14-P07.

23

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0872/R21/14

schvaluje
navýšení provozního příspěvku o 6.902.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0951-14-P02, na celkovou částku 333.336.000 Kč pro školy
a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.

24

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0873/R21/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti školství, dle příloh č. 0947-14-P002 až č. 0947-14-P101.

25

Školství - doporučení pro přijímací řízení do gymnázií

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0874/R21/14

doporučuje
a) vyhlásit do oborů 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté)
pouze jedno kolo příjímacího řízení;
b) vyhlásit do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) maximálně dvě kola příjímacího
řízení;
c) naplnit třídy 1. ročníku v oborech 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté), 79-41-K/61
Gymnázium (šestileté) a v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) maximálně do počtu 28
žáků.
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26

Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0875/R21/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění
účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji mezi
Zlínským krajem a Plzeňským krajem, IČ 70890366, se sídlem Škroupova 1760/18, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, dle přílohy č. 0946-14-P01.

27

Sociální služby - změna investičního fondu na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0876/R21/14

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 0955-14P01.

28

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0877/R21/14

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 9119004, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad - Salašská, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, z 34 na 15 lůžek, a to s účinností od 01.12.2014.

29

Žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0878/R21/14

schvaluje
žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015 ve výši 648.385.801 Kč
na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu s ustanovením
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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30

Projekt "Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0879/R21/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
OPLZZ-ZS824-75/2013 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvyšování kvality života
uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji", reg. č.
CZ.1.04/3.1.00/A9.00008, dle přílohy č. 0953-14-P02.

31

Střední průmyslová škola Otrokovice - dodatek č. 7 k nájemní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0880/R21/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední
průmyslovou školou Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle příloh
č. 0930-14-P01, č. 0930-14-P01a, č. 0930-14-P01b, a č. 0930-14-P01c.

32

Vyřazení a převod neupotřebitelného majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0881/R21/14

předává
s účinností od 04.11.2014 movitý majetek k hospodaření:
1) Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, se sídlem Komenského 67,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851914, dle přílohy č. 0931-14-P01;
2) Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0931-14-P02;
3) Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín,
IČ 13643878, dle přílohy č. 0931-14-P03;
4) Dětskému domovu a Základní škole Liptál, se sídlem Liptál 91, 756 31 Liptál, IČ
70238499, dle přílohy č. 0931-14-P04;
5) Obchodní akademii Kroměříž, se sídlem Obvodová 3503, 767 11 Kroměříž, IČ 63458730,
dle přílohy č. 0931-14-P05;
6) Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, se sídlem Loučka 128, 763 25
Loučka, IČ 70850895, dle přílohy č. 0931-14-P06;
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou fyzické
likvidace dle přílohy č. 0931-14-P07.
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33

Zapojení příspěvku na Společensky účelná pracovní místa do rozpočtu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0882/R21/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0182/2014, dle přílohy č. 0959-14-P01.

34

Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0883/R21/14

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Mgr. Zdeňka Vašátka vedoucím
Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od
01.01.2015.

Zlín 3. listopadu 2014

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Ivan Mařák v. r.
náměstek hejtmana
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