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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 01.12.2014
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R23/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 1058-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0995/R26/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji" v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí
dotace a jeho přílohami v termínu do 30.11.2014.“ - na termín plnění 23.03.2015;
2. usnesení č. 0167/R05/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá odvod prostředků do
rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Uherské
Hradiště, IČ 60371684, ve výši 203.000 Kč.“ - na termín plnění 15.12.2014.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R23/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad vánočním koncertem s
názvem "Sehradští ogaři" pořádaným Sdružením dechového orchestru mladých Zlín, o. s.
(SDOM Zlín,o. s.), IČ 65822471, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. (SDOM Zlín,o. s.), IČ
65822471, na pořádání vánočního koncertu s názvem "Sehradští ogaři" v roce 2014, s
termínem vyúčtování do 30.01.2015;
2) ve výši 10.000 Kč spolku Wallachia, IČ 70641846, na pořádání předvánoční charitativní
akce ve Valašském Meziříčí v roce 2014, s termínem vyúčtování do 30.01.2015;
3) ve výši 35.000 Kč společnosti Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s. r. o., IČ
02570459, na nákup kompenzačních pomůcek pro provoz mobilního hospice Most k
domovu Zlín lineární dávkovač ARKUS a mobilní kyslíkový koncentrátor NUVO Lite v roce
2014, s termínem vyúčtování do 30.01.2015;
4) ve výši 20.000 Kč spolku Život pro děti, IČ 22753567, na realizaci charitativního projektu
"Rekondičně regenerační pobyt po náročné léčbě 2014 - Mikulášský pobyt", s termínem
vyúčtování do 16.01.2015;
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b) poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč panu Františku Šarišskému, Vodní 4201,
760 01 Zlín, na pořádání akce "Vánoce se Skládankou" v roce 2014 ve Zlíně;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0199/2014 dle přílohy č. 1048-14-P02;
ruší
na základě zaslané korespondence uvedené v příloze č. 1048-14-P04:
1) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 22.04.2014 č. 0295/R08/14:
a) v části bere na vědomí - bod 2), kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí záštitu
MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, nad divadelní přehlídkou "ODDECH
2014 (Otrokovické Dětské Divadelní Echo)" pořádanou Domem dětí a mládeže Sluníčko
Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442, v roce 2014;
b) v části schvaluje - bod 1), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční
účelové dotace 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;
2) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.10.2014 č. 0761/R19/14:
a) v části bere na vědomí - písm. a), kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí nový
termín konání divadelní přehlídky "ODDECH 2014 (Otrokovické Dětské Divadelní Echo)"
pořádané Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ
86771442, v roce 2014;
b) v části schvaluje - bod 3), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční
účelové dotace 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;
3) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.08.2014 č. 0604/R16/14, v části schvaluje písm. a), bod 5), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ve výši 15.000 Kč společnosti REC Group s. r. o., IČ 25548034, na pořádání
sportovní akce "FITNES DEN" v roce 2014.
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Smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R23/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k Deklaraci o porozumění ze dne 12.12.2013 uzavřené mezi
Zlínským krajem a obchodní společností JET COMPANY, s. r. o., IČ 25642944, se sídlem
Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 807/64, PSČ 110 00, dle přílohy č. 1045-14-P02;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/46, PSČ 145 05, a to za podmínky
vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic
CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akce SPZ Holešov, dle přílohy č. 1045-14-P04 a č. 1045-14-05.
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Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R23/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje přijmout usnesení ve znění: "Zastupitelstvo Zlínského kraje
podporuje úsilí zástupců obcí o navození klidového stavu ve společnosti Vodovody a
kanalizace Zlín, a. s., který spočívá v tom, že zisky z vodného a stočného budou
reinvestovány nejen na prostou obnovu vodárenské infrastruktury, ale i na její rozvoj v
působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s."

5

Sociální služby a zdravotnictví - investiční akce - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R23/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci „Domov pro
seniory Jasenka, Vsetín“, uzavřené se společností UNISTAV a. s., se sídlem Příkop 838/6,
60200 Brno - Zábrdovice, IČ 00531766, dle příloh č. 1047-14-P02 a č. 1047-14-P03;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Domov pro seniory
Jasenka, Vsetín" mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední
Morava, IČ 75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, dle přílohy č.
1047-14-P04;
3. uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Zlínským krajem a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na akci "ZZS ZK
výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm", dle přílohy č. 1047-14-P05;
4. uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Zlínským krajem a
společností Slovácké vodovody a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 49453866, na akci „Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad –
Salašská I. etapa – CHB Staré Město“, dle přílohy č. 1047-14-P09;
5. uzavření dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů akce "Kroměřížská nemocnice a. s. rekonstrukce tepelného hospodářství", mezi Zlínským krajem a Státním fondem životního
prostředí České republiky, IČ 00020729, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, dle
přílohy č. 1047-14-P06;
6. uzavření dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů akce "Vsetínská nemocnice a. s. rekonstrukce tepelného hospodářství", mezi Zlínským krajem a Státním fondem životního
prostředí České republiky, IČ 00020729, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, dle
přílohy č. 1047-14-P07;
7. uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi Zlínským krajem
a společností JMP DS, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 24850756, na akci
"Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice - Slížany"
dle přílohy č. 1047-14-P10;
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zm ocňuje
fyzickou osobu Ing. Viktora Dynku, Václavská 467, 760 01 Zlín, IČ 72355883, k provádění
úkonů a činností jménem a na účet zmocnitele při vykonávání funkce technického dozoru
stavebníka při realizaci akce "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová
základna Morkovice - Slížany", dle přílohy č. 1047-14-P08.
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Zdravotnictví - VS nemocnice - zateplení budov A a G - dodávka stavby OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0947/R23/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice
a. s. - realizace úspor energie - dodávka stavby", dle přílohy č. 1049-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče 1. VASTO spol. s r. o., Na Dolansku 295/9, 755 01
Vsetín, IČ 41084900;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 1. VASTO spol. s r. o., Na Dolansku 295/9, 755 01
Vsetín, IČ 41084900, dle přílohy č. 1049-14-P02.

7

Evropský dům ve Zlínském kraji - prověřovací studie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0948/R23/14

schvaluje
zpracování prověřovací studie k možnosti využití budovy označované č. 1 bývalého Baťova
areálu ve Zlíně, která je součástí pozemku p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, pro účely umístění Evropského
domu ve Zlíně,
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit zpracování této prověřovací studie, v termínu do
20.12.2014.
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Projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)“ dodatek smlouva ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0949/R23/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. O/0167/2013/STR o poskytnutí dotace na individuální
projekt s názvem "Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ZK", uzavřené mezi Zlínským
krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova
1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911, dle přílohy č. 1043-14-P01;
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ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č.
O/0167/2013/STR o poskytnutí dotace na individuální projekt s názvem "Komunikační
infrastruktura a napojení IVVS ZK" s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava
dle přílohy č. 1043-14-P01 v termínu do 12.01.2015.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0950/R23/14

souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 2708/7, o výměře 67 m 2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, společnosti BV Auto Zlín s. r. o., se sídlem ul. 4. května 806,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 60715995, na dobu určitou od 01.01.2015 do
31.12.2015 za nájemné ve výši 10.050 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 1024-14-P02.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0951/R23/14

schvaluje
A. Záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
kraje:
1. pozemků
- p. č. 959/3, ostatní plocha,
- p. č. 959/14, ostatní plocha,
- p. č. 959/19, ostatní plocha,
- p. č. 959/20, ostatní plocha,
- p. č. 959/21, ostatní plocha,
- p. č. 959/22, ostatní plocha,
- p. č. 959/23, ostatní plocha,
- p. č. 959/24, ostatní plocha,
- p. č. 959/25, ostatní plocha,
- p. č. 959/26, ostatní plocha,
- p. č. 959/27, ostatní plocha,
- p. č. 959/28, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec a k. ú. Kostelany;
2. pozemků
- p. č. 2016/1, ostatní plocha,
- p. č. 2016/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 482 pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže;
3. pozemků
- p. č. 11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 258, obč. vybavenost,
- p. č. 12, zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. 13, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 45, obč. vybavenost,
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- p. č. 14, trvalý travní porost,
- p. č. 15, ostatní plocha,
- p. č. 16, ostatní plocha,
- p. č. 17, vodní plocha,
- p. č. 18, ovocný sad,
- p. č. 38, zahrada,
- p. č. 51, ovocný sad,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 402 pro obec a k. ú. Zašová;
4. pozemku
- p. č. 5771/2, ostatní plocha
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 10256 pro obec a k. ú. Vsetín;

B. Záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
kraje formou výběrového řízení za podmínek uvedených v příloze č. 1027-14-P02:
1. 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,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 3583 o velikosti
17400/51836,
- spoluvlastnického podílu 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;
2. 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.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0952/R23/14

ukládá
Dětskému domovu Valašské Meziříčí, Žerotínova 211, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
62334808, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši
6.069,60 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
11/2014, uvedeného v příloze č. 1025-14-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve
výši 248.696,03 Kč a části penále ve výši 20.454,30 Kč, vyměřeného organizaci Střední
škole letecké, s. r. o., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ 26286033, Platebním
výměrem č. 28/2014 KŘ na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č.
1025-14-P06.
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Směrnice SM/73/01/14 - Nakládání s peněžitými pohledávkami příspěvkových
organizací kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0953/R23/14

schvaluje
směrnici SM/73/01/14 - Nakládání s peněžitými pohledávkami příspěvkových organizací
kraje, dle přílohy č. 1026-14-P01.
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Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0954/R23/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace akce CZ.1.02/6.1.00/08.03057 NATURA 2000 ve Zlínském kraji vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem životního prostředí ČR, dle přílohy č. 1039-14-P02;
schvaluje
1) uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 09028956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, uzavřené mezi
Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729, a Zlínským krajem dle přílohy č.
1039-14-P03;
2) změnu č. 3 projektového a finančního rámce projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji,
dle příloh č. 1039-14-P04 a č. 1039-14-P05;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0193/2014 dle přílohy č. 1039-14-P08.
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Veřejná zakázka "Audit účetních závěrek nemocnic založených Zlínským krajem za
účetní období 2015"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0955/R23/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Audit
účetních závěrek nemocnic založených Zlínským krajem za účetní období 2015", dle přílohy
č. 1054-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč NEXIA AP a. s., se sídlem
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 48117013;
2. uzavření smlouvy s uchazečem NEXIA AP a. s., se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00
Praha 8 - Karlín, IČ 48117013, dle přílohy č. 1054-14-P02.
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Zdravotnictví - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0956/R23/14

bere na vědomí a doporučuje
zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. bezúplatné zřízení reálného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti Kroměřížské nemocnice a.s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ
27660532, odebírat teplo z objektové předávací stanice umístěné v budově bez č. p. a č. e.,
která je součástí pozemku p. č. st. 2968, zapsaného na LV č. 15185, k. ú. Kroměříž, jejíž
zdroj tepla je v budově na p. č. st. 1505 k. ú. Kroměříž, a to na dobu 6 let, ode dne vkladu
práva odpovídajícímu věcnému břemeni do katastru nemovitostí a to v rozsahu a za
podmínek uvedených v příloze č. 1055-14-P01;
2. bezúplatné zřízení reálného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti Kroměřížské nemocnice a.s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ
27660532, odebírat teplo z objektové předávací stanice umístěné v budově č. p. 3882, která
je součástí pozemku p. č. st. 5942, zapsaného na LV č. 15185, k. ú. Kroměříž, jejíž zdroj
tepla je v budově na p. č. st. 1505 k. ú. Kroměříž, a to na dobu 6 let, ode dne vkladu práva
odpovídajícímu věcnému břemeni do katastru nemovitostí a to v rozsahu a za podmínek
uvedených v příloze č. 1055-14-P02;
3. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
Kroměřížské nemocnice a.s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532
strpět umístění a provoz inženýrské sítě a obslužného zařízení (objektové předávací
stanice) v budově G umístěné na pozemku p.č. st. 2968 zapsaného na LV č.15185, k.ú.
Kroměříž (dále jen „služebná nemovitá věc“) včetně vstupu na služebnou nemovitou věc za
účelem provádění úprav, oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace, a to v rozsahu a za
podmínek uvedených v příloze č. 1055-14-P03;
4. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
Kroměřížské nemocnice a.s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532
strpět umístění a provoz inženýrské sítě a obslužného zařízení (objektové předávací
stanice) v budově L umístěné na pozemku p.č. st. 5942 zapsaného na LV č.15185, k.ú.
Kroměříž (dále jen „služebná nemovitá věc“) včetně vstupu na služebnou nemovitou věc za
účelem provádění úprav, oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace, a to v rozsahu a za
podmínek uvedených v příloze č. 1055-14-P04;
5. bezúplatné zřízení reálného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti Vsetínské nemocnice a.s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ
26871068, odebírat teplo z objektové předávací stanice umístěné v budově č. p. 945, která
je součástí pozemku p. č. 3083, zapsaného na LV č. 12815, k. ú. Vsetín, jejíž zdroj tepla je v
budově na p. č. 3234 k. ú. Vsetín, a to na dobu 6 let, ode dne vkladu práva odpovídajícímu
věcnému břemeni do katastru nemovitostí a to v rozsahu a za podmínek uvedených v
příloze č. 1055-14-P05;
6. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
Vsetínské nemocnice a.s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068 strpět
umístění a provoz inženýrské sítě a obslužného zařízení (objektové předávací stanice) v
objektu polikliniky umístěné na pozemku p.č. 3083 zapsaného na LV č.12815, k.ú. Vsetín
(dále jen „služebná nemovitá věc“) včetně vstupu na služebnou nemovitou věc za účelem
provádění úprav, oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace, a to v rozsahu a za podmínek
uvedených v příloze č. 1055-14-P06.
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Doprava - dodatek č. 15 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě - České
dráhy, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0957/R23/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě mezi
Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ
70994226, dle přílohy č. 1030-14-P02;
2) poskytnutí dotace pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ
70994226, v celkové výši 284.140.000 Kč na zajištění základní dopravní obslužnosti v
závazku veřejné služby pro rok 2015.
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Doprava - dodatky k investičním záměrům, změna IF č. 7

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0958/R23/14

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 5 investičního záměru č. 965/3/110/216/07/13-05/11/14,k provedení díla
„Silnice II/487: Halenkov - Nový Hrozenkov“, o celkových nákladech 20.490.000 Kč, dle
přílohy č. 1031-14-P02;
A2) dodatek č. 5 investičního záměru č. 964/3/110/215/07/13-05/11/14, k provedení díla
„Silnice II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd“, o celkových nákladech
97.584.000 Kč, dle přílohy č. 1031-14-P03;
A3) dodatek č. 6 investičního záměru č. 907/3/110/210/09/12-06/11/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Nivnice -Dolní Němčí“, o celkových nákladech 65.394.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P04;
A4) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1015/3/110/233/01/14-01/11/14, k provedení díla
„Silnice II/432: Zdounky, průtah obcí“, o celkových nákladech 17.277.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P05;
A5) dodatek č. 3 investičního záměru č. 963/3/110/214/07/13-03/11/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice“, o celkových nákladech 18.180.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P06;
A6) dodatek č. 4 investičního záměru č. 973/3/110/224/07/13-04/11/14, k provedení díla
„Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice“, o celkových nákladech 29.203.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P07;
A7) dodatek č. 5 investičního záměru č. 977/3/110/228/07/13-05/11/14, k provedení díla
„Silnice II/367: Kroměříž – Kotojedy“, o celkových nákladech 24.738.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P08;
A8) dodatek č. 5 investičního záměru č. 969/3/110/220/07/13-05/11/14, k provedení díla
„Silnice II/432: Cetechovice, průtah obcí“, o celkových nákladech 8.680.000 Kč dle přílohy č.
1031-14-P09;
A9) dodatek č. 3 investičního záměru č. 970/3/110/221/07/13-03/11/14, k provedení díla
„Silnice II/497: Šarovy - Bohuslavice“, o celkových nákladech 11.498.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P10;
A10) dodatek č. 4 investičního záměru č. 901/3/110/204/09/12-04/11/14, k provedení díla
„Silnice II/432: Vážany – Jarohněvice“, o celkových nákladech 17.462.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P11;
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A11) dodatek č. 5 investičního záměru č. 900/3/110/203/09/12-05/11/14, k provedení díla
„Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov - OK Kaufland; I. etapa“, o celkových nákladech
30.243.000 Kč, dle přílohy č. 1031-14-P12;
A12) dodatek č. 5 investičního záměru č. 906/3/110/209/09/12-05/11/14, k provedení díla
„Silnice II/150: Osíčko - Komárno“, o celkových nákladech 68.152.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P13;
A13) dodatek č. 5 investičního záměru č. 793/3/110/174/08/11-05/11/14, k provedení díla
„Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438“, o celkových nákladech
58.653.000 Kč, dle přílohy č. 1031-14-P14;
A14) dodatek č. 5 investičního záměru č. 899/3/110/202/09/12-05/11/14, k provedení díla
„Silnice II/495: Jestřabí - Štítná nad Vláří“, o celkových nákladech 7.904.000 Kč, dle přílohy
č. 1031-14-P15;
A15) dodatek č. 4 investičního záměru č. 972/3/110/223/07/13-04/11/14, k provedení díla
„Silnice II/495: Jestřabí, průtah“, o celkových nákladech15.320.000 Kč, dle přílohy č. 103114-P16;
A16) dodatek č. 3 investičního záměru č. 967/3/110/218/07/13-03/11/14, k provedení díla
„Silnice II/438: Dobrotice, průtah“, o celkových nákladech15.155.000 Kč, dle přílohy č. 103114-P17;
A17) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1018/3/110/236/01/14-02/11/14, k provedení díla
„Silnice III/50736: Brumov - Návojná“, o celkových nákladech 54.686.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P18;
A18) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1030/3/110/241/04/14-01/11/14, k provedení díla
„Silnice II/489: Kašava, most 489-006“, o celkových nákladech 30.200.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P19;
A19) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1032/3/110/243/04/14-01/11/14, k provedení díla
„Silnice III/49721: Kelníky, mostní objekt“, o celkových nákladech 4.682.000 Kč, dle přílohy
č. 1031-14-P20;
A20) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1016/3/110/234/01/14-01/11/14, k provedení díla
„Silnice III/05743: Lidečko - Pulčín, opěrná zeď“, o celkových nákladech 9.869.000 Kč, dle
přílohy č. 1031-14-P21;
A21) dodatek č. 4 investičního záměru č. 976/3/110/227/07/13-04/11/14, k provedení díla
„Silnice III/49015, III/4911, III/4915: Zlín, Štípa - Lešná“, o celkových nákladech 13.145.000
Kč, dle přílohy č. 1031-14-P22;
A22) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1031/3/110/242/04/14-01/11/14, k provedení díla
„Silnice III/05724: Mikulůvka, most ev. č. 05724-6“, o celkových nákladech 4.618.000 Kč, dle
přílohy č. 1031-14-P23;
A23) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1014/3/110/232/01/14-02/11/14, k provedení díla
„Silnice III/05735: Vsetín - Jasénka, most ev. č. 05735-6“, o celkových nákladech
13.088.000 Kč, dle přílohy č. 1031-14-P24;
A24) dodatek č. 5 investičního záměru č. 968/3/110/219/07/13-05/11/14, k provedení díla
„Silnice II/492: Zádveřice - Horní Lhota“, o celkových nákladech 66.455.000 Kč, dle přílohy
č. 1031-14-P25;
A25) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1027/3/110/238/04/14-01/11/14, k provedení díla
„Silnice II/428: Pačlavice, most 428-007“, o celkových nákladech 7.636.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P26;
A26) dodatek č. 10 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-10/11/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Holešov, - jihovýchodní obchvat“, o celkových nákladech 331.421.000 Kč, dle
přílohy č. 1031-14-P27;
A27) dodatek č. 6 investičního záměru č. 975/3/110/226/07/13-06/11/14, k provedení díla
„Silnice III/4976: Pohořelice - Oldřichovice“, o celkových nákladech 17.821.000 Kč, dle
přílohy č. 1031-14-P28;
A28) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1013/3/110/231/01/14-01/11/14, k provedení díla
„Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, most ev. č. 4867-1“, o celkových nákladech
10.837.000 Kč, dle přílohy č. 1031-14-P29;
A29) dodatek č. 3 investičního záměru č. 971/3/110/222/07/13 - 03/11/14, k provedení díla
„Silnice II/150: Komárno - hranice okr. KM/VS“, o celkových nákladech 30.987.000 Kč, dle
přílohy č. 1031-14-P30;
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A30) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1017/3/110/235/01/14 - 01/11/14, k provedení díla
„Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk“, o celkových nákladech 115.004.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P31;
A31) dodatek č. 3 investičního záměru č. 974/3/110225/07/13-03/11/14, k provedení díla
„Silnice II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 1. etapa“, o celkových nákladech 7.130.000 Kč, dle
přílohy č. 1031-14-P32;
A32) dodatek č. 4 investičního záměru č. 966/3/110/217/07/13-04/11/14, k provedení díla
„Silnice II/495 Rokytnice- Jestřabí“, o celkových nákladech 59.100.000 Kč, dle přílohy č.
1031-14-P33;

B. změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 1031-14-P34.
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Kultura - změny investičních fondů a změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0959/R23/14

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 1028-14-P02;
2. změnu č. 6 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 1028-14-P05;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 1028-14-P08;
4. rozpočtová opatření:
a) č. RZK/0194/2014 dle přílohy č. 1028-14-P17,
b) č. RZK/0198/2014 dle přílohy č. 1028-14-P18;
bere na vědomí
1. poskytnutí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR příspěvkové organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, v celkové výši 88.133 Kč dle přílohy č. 102814-P15;
2. poskytnutí účelové dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové organizaci Slováckému
muzeu v Uherském Hradišti, IČ 00092126, ve výši 93.000 Kč dle přílohy č. 1028-14-P16.
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Projekt "Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a vzdělávání"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0960/R23/14

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro
odbornou práci a vzdělávání" dle příloh č. 1029-14-P01 a č. 1029-14-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Rozvoj přeshraniční kooperující
sítě pro odbornou práci a vzdělávání" ve výši 15 %, tj. 53.940,60 Kč z celkových nákladů
projektu příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639;
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ukládá
1. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dopracovat projekt
"Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a vzdělávání" v souladu s
projektovým a finančním rámcem dle příloh č. 1029-14-P01 a č. 1029-14-P02 do konečné
podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SRČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do
01.12.2014;
2. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, předložit žádost o
poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013,
Fond mikroprojektů na projekt "Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a
vzdělávání" včetně všech povinných příloh v termínu do 01.12.2014.
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Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0961/R23/14

souhlasí
1. s vydaným Rozhodnutím č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.38 dle
přílohy č. 1050-14-P02;
2. s vydaným Rozhodnutím č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.39 dle
přílohy č. 1050-14-P03;
3. s vydaným Rozhodnutím č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.51 dle
přílohy č. 1050-14-P04;
4. s vydaným Rozhodnutím č. 7 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.03 dle
přílohy č. 1050-14-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování
grantového projektu č. D/2336/2012/ŘDP s příjemcem Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IĆ 14450437, dle
příloh č. 1050-14-P07 a č. 1050-14-P08.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0962/R23/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0195/2014, dle přílohy č. 1051-14-P01.

12/16

R23/14

23

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0963/R23/14

schvaluje
1. navýšení provozního příspěvku o 1.071.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 1053-14-P02, na celkovou částku 334.527.000 Kč pro školy
a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem;
2. Střední průmyslové škole Otrokovice, IČ 00128198, závazný objem prostředků na platy
ve výši 619.000 Kč ze schváleného provozního příspěvku, dle přílohy č. 1053-14-P03.

24

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0964/R23/14

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu týdenní stacionáře, identifikátor 1882995, poskytované
v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, začleněném do
Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 00092096, z 5 na 2 lůžka,
a to s účinností od 01.01.2015.

26

Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0965/R23/14

předává
movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ
00098574, dle přílohy č. 1035-14-P01;
2. Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 1035-14-P02;
3. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy sady 179,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, dle přílohy č. 1035-14-P03;
4. 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346, dle přílohy č. 1035-14-P04;
5. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851574,
dle přílohy č. 1035-14-P05;
6. Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČ
70851042, dle přílohy č. 1035-14-P06;
7. Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, Leoše Janáčka 380, 763 26,
Luhačovice, IČ 70850909, dle přílohy č. 1035-14-P07;
8. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 00092096, pro zařízení Domov se zvláštním režimem Kvasice, dle
přílohy č. 1035-14-P08;
9. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ
49562827, pro zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, dle přílohy č.
1035-14-P09.
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27

Smlouva o užívání vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0966/R23/14

schvaluje
uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání k výkonu
funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům, mezi Zlínským krajem a Mgr. Milenou
Kovaříkovou, členkou Zastupitelstva Zlínského kraje a předsedkyní Výboru pro územní
plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova ZZK, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia, dle přílohy č. 1036-14-P01.

28

Záměr pronájmu parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0967/R23/14

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez čp/če, budova garáží, která je součástí
pozemku p. č. st. 8638, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro obec a k. ú. Zlín dle přílohy č. 1038-14-P01.

29

Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0968/R23/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Statut ST/01/03/14 - Statut účelového
Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje s účinností od 01.01.2015 dle přílohy č. 1037-14P01.

30

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0969/R23/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0197/2014, dle přílohy č. 1059-14-P01.

31

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0970/R23/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0196/2014, dle přílohy č. 1061-14-P01;
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bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu poskytnutí dotace z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu na rok 2014 ve výši 233.956,18 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 1061-14-P02.

32

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - porušení
rozpočtové kázně a dodatek č. 1 ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0971/R23/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 1.104.101 Kč a neprominout
povinnost úhrady penále ve výši 56.310 Kč, vyměřeného organizaci Sdružení obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 75040425, Platebním výměrem č. 34/2014 KŘ na odvod a penále za
porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 1040-14-P02,
II. schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0478/2014/STR mezi Zlínským krajem a Sdružením obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, dle přílohy č. 1040-14P07.

33

Doprava - seznam stavebních investičních akcí na silnicích II. a III. tříd k předložení do
56. výzvy ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0972/R23/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit seznam a spolufinancování stavebních investičních
akcí na silnicích II. a III. tříd krajské silniční sítě uvedených v příloze č. 1060-14-P01 a jejich
předložení v rámci 56. výzvy do Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, v
souladu s podmínkami Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislavu Malému
předložit ke schválení Radě Zlínského kraje investiční záměry na investiční projekty
uvedené v příloze č. 1060-14-P01 v termínu nejpozději do 20.04.2015.

34

Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní
náklady v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0973/R23/14

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady a vyčlenění
účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č.
1063-14-P02.
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35

Sociální služby - plán tvorby a použití inv. fondu a odpisový plán na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0974/R23/14

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, na rok 2015, dle přílohy č. 1064-14-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok
2015, dle přílohy č. 1064-14-P02.

36

Doplněný návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
10.12.2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0975/R23/14

schvaluje
doplněný návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10.12.2014
uvedený v příloze č. 1041-14-P02.

Zlín 1. prosince 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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