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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání dne 15.12.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0976/R24/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 1111-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0497/R12/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském
kraji" v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, jeho přílohami a změnovým listem v
termínu do 15.12.2014.“ - na termín plnění 15.06.2015;
2. usnesení č. 0861/R21/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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. 0937-14-P02 v termínu do
15.12.2014.“ - na termín plnění 12.01.2015.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0977/R24/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad Benefičním koncertem
Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ v roce 2015 pořádaným Nadačním fondem
Legie 100, IČ 24296015;
schvaluje
a) navýšení účelové neinvestiční dotace:
1) o 10.000 Kč pobočnému spolku Krajské radě seniorů Zlínského kraje, IČ 02250365, na
celkovou výši 80.000 Kč na činnost Krajské rady seniorů Zlínského kraje v roce 2014, s
termínem vyúčtování do 10.01.2015;
2) o 10.000 Kč Svazu důchodců ČR, o. s., Krajské radě Zlínského kraje, IČ 75147921, na
celkovou výši 80.000 Kč na činnost krajské rady v roce 2014, s termínem vyúčtování do
10.01.2015;
3) o 20.000 Kč spolku KORUNKA LUHAČOVICE, IČ 22875930, na celkovou výši 60.000 Kč,
na pořádání Vánočního koncertu dětem v roce 2014 v Luhačovicích, s termínem vyúčtování
do 09.01.2015;
b) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč 1. občánkovi Zlínského kraje roku 2015.
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Smluvní vztahy s Indrustry Servis ZK, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0978/R24/14

schvaluje
1. uzavření Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování
realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem a společností Industry Servis ZK, a. s.,
se sídlem Holešov, Holešovská 1691, PSČ 769 01, IČ 63080303, dle přílohy č. 1085-14P02;
2. uzavření Smlouvy na výkon investorsko-inženýrské činnosti pro zabezpečení přípravy a
realizace Projektu SPZ Holešov mezi Zlínským krajem a společností Industry Servis ZK, a.
s., sídlem Holešov, Holešovská 1691, PSČ 769 01, IČ 63080303, dle přílohy č. 1085-14P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0208/2014 dle přílohy č. 1085-14-P05;
bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0004/2014 dle přílohy č. 1085-14-P06.

4

Projekt "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0979/R24/14

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015
- IV. etapa" dle příloh č. 1079-14-P02 a č. 1079-14-P03;
2. dodatek č. 1 projektového záměru a dodatek č. 1 finančního rámce projektu: "Zvyšování
absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - 2015 - III. etapa" dle příloh č. 1079-14-P04 a č.
1079-14-P05;
3. dodatek č. 1 projektového rámce a dodatek č. 1 finančního rámce projektu: „Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizace“ dle příloh č. 1079-14-P08 a č. 1079-14-P09;
4. dodatek č. 1 projektového rámce a dodatek č. 1 finančního rámce projektu: „Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje - průvodce a web“ dle příloh č. 1079-14-P010 a č.
1079-14-P011;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt: "Zvyšování absorpční
kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa" v souladu s projektovým a finančním rámcem dle
příloh č. 1079-14-P02 a č. 1079-14-P03 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2
Zvyšování absorpční kapacity regionu včetně všech povinných příloh v termínu 56. výzvy k
předkládání žádostí nejpozději do 21.01.2015;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádost o poskytnutí dotace na
projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa" v termínu 56. výzvy
k předkládání žádostí Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava, nejpozději do 21.01.2015.
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Sociální služby, zdravotnictví - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0980/R24/14

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na zabezpečení realizace projektu "Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro
seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 1089-14P01,
2. s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na
projekt "Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje p. o.", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj, dle
přílohy č. 1089-14-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0202/2014, dle přílohy č. 1089-14-P03.

6

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0981/R24/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm –
humanizace pobytových služeb - dodatečné stavební práce“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění ve znění příloh č. 1086-14-P02 až č. 1086-14-P08;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Tomáš Záhora, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky - Mgr. Jan Strejček, Petr Ruber, Ing. Veronika Křižková.

7

Sociální služby - Domovy pro seniory - dodávky interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0982/R24/14

schvaluje
1. užití výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů při dodávce interiéru investičních akcí:
- Domov pro seniory Jasenka, Vsetín,
- Domov pro seniory Seniorpark, Val. Meziříčí - I. etapa,
- Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa;
2. oslovení příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem přímou výzvou k podání návrhu na uzavření smlouvy o dílo na dodávku interiéru
akce Domov pro seniory Jasenka, Vsetín, dle příloh č. 1087-14-P06 až č. 1087-14-P09;
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3. oslovení příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem přímou výzvou k podání návrhu na uzavření smlouvy o dílo na dodávku interiéru
akce Domov pro seniory Seniorpark, Val. Meziříčí - I. etapa, dle příloh č. 1087-14-P10 až č.
1087-14-P13;
4. oslovení příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem přímou výzvou k podání návrhu na uzavření smlouvy o dílo na dodávku interiéru
akce Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa, dle příloh č. 1087-14-P14 až č. 1087-14-P17.

8

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0983/R24/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice dodávka stavby-II.", dle přílohy č. 1088-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče TM Stav, spol. s r. o., se sídlem Vsetín - Jasenice
čp. 729, PSČ 75501 , IČ 48399477;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem TM Stav, spol. s r. o., se sídlem Vsetín - Jasenice
čp. 729, PSČ 755 01, IČ 48399477, dle přílohy č. 1088-14-P02.

9

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0984/R24/14

schvaluje
1 dodatek č. 2 investičního záměru č. 1003/3/150/381/12/13 - 02/11/14 na akci "Základní
škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ", dle přílohy č. 1090-14-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 1090-14-P03.

10

Příspěvkové organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0985/R24/14

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise, dle přílohy č.
1081-14-P01;
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jmenuje
s účinností od 01.01.2015 pana Ing. Dalibora Maniše, MPA, na pracovní místo ředitele
Domova pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 1081-14P02;
stanovuje
s účinností od 01.01.2015 plat panu Ing. Daliborovi Manišovi, MPA, řediteli Domova pro
seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 1081-14-P03.

11

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0986/R24/14

stanovuje
1. s účinností od 01.01.2015 plat paní PaedDr. Věře Dernie, ředitelce Základní školy
praktické a Základní školy speciální Zlín, IČ 61716421, dle přílohy č. 1083-14-P01;
2. s účinností od 01.01.2015 plat panu Ing. Bronislavovi Malému, řediteli Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 1083-14-P02.
3. s účinností od 01.01.2015 plat paní Mgr. Janě Jakúbkové, ředitelce Základní umělecké
školy Slavičín, IČ 44118155, dle přílohy č. 1083-14-P03.

12

Příspěvkové organizace - platové výměry ředitelů v oblasti zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0987/R24/14

stanovuje
s účinností od 01.01.2015 plat ředitelům příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti zdravotnictví, dle přílohy č. 1082-14-P01.

13

Příspěvkové organizace - cílové odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0988/R24/14

stanovuje
cílové odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury, dle přílohy č. 1080-14-P01.
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Audiovizuální zpravodajství o činnosti Zlínského kraje pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0989/R24/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o vytvoření díla č. D/1586/2012/KH, jejímž předmětem je
tvorba a vysílání televizních pořadů, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností J. D.
Production, s. r. o., se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
25592939, dle přílohy č. 1078-14-P02.

15

Vyřazení nepotřebného movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0990/R24/14

schvaluje
v souladu se směrnicí SM/37/01/11 vyřazení nepotřebného movitého majetku dle příloh č.
1084-14-P02, č. 1084-14-P03 a č. 1084-14-P07.
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Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0991/R24/14

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události, dle přílohy č. 1092-14-P01, v zařízeních:
1. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
2. Střední průmyslová škola Zlín,
3. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,
4. Odborné učiliště Kelč,
5. Střední škola oděvní a služeb Vizovice,
6. Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín.

17

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0992/R24/14

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 2782/4, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Sehradice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 441-101/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
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2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 602/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Mladcová, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1437c-529/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN na
pozemcích p. č. 4352, p. č. 4353/1, včetně 2 ks opěrných bodů (betonových sloupů) na
pozemku p. č. 4352, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nevšová, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 353-250a/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN včetně 2 ks opěrných
bodů (betonových sloupů),
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 14.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN v
pozemcích p. č. 427/21, p. č. 4748, vše ostatní plocha, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 4668-261/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.600 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN v
pozemku p. č. 3564/13, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 5598-139/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného městys Pozlovice, se sídlem Hlavní 51,
763 26 Pozlovice, IČ 00568708, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vedení veřejného osvětlení v pozemcích p. č. 1570/2, p. č. 1570/4,
p. č. 2198/37, vše v k. ú. Pozlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1369-4433/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou,
opravami kabelu veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby;
souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ
00092126, a to schodolezu Treppenkuli s vozíkem, inv. číslo I 77, rok pořízení 1996, poř.
cena 148.575 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření příspěvkové organizace Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547;
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bere na vědomí
1. zprávu o stavu na hraničním přechodu Starý Hrozenkov dle přílohy č. 1065-14-P03,
2. plán technického zhodnocení nemovitostí v areálu hraničního přechodu Starý Hrozenkov
pro rok 2015 dle přílohy č. 1065-14-P04.

18

Záměry převodu a pronájmu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0993/R24/14

schvaluje
A. záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1158/21, ostatní plocha,
- p. č. 1168/1, ostatní plocha,
- p. č. 1168/2, ostatní plocha,
- p. č. 1169/4, ostatní plocha,
- p. č. 1169/5, ostatní plocha,
- p. č. 1169/6, ostatní plocha,
- p. č. 1169/7, ostatní plocha,
- p. č. 1169/8, ostatní plocha,
- p. č. 1169/9, ostatní plocha,
- p. č. 1169/10, ostatní plocha,
- p. č. 1169/11, ostatní plocha,
- p. č. 1169/12, ostatní plocha,
- p. č. 1169/13, ostatní plocha,
- p. č. 1169/14, ostatní plocha,
- p. č. 1169/60, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 442 pro obec a k. ú. Podhradní Lhota;
2. pozemků
- p. č. 979/4, ostatní plocha,
- p. č. 979/5, ostatní plocha,
- p. č. 979/6, ostatní plocha,
- p. č. 979/7, ostatní plocha,
- p. č. 979/8, ostatní plocha,
- p. č. 979/9, ostatní plocha,
- p. č. 979/10, ostatní plocha,
- p. č. 979/11, ostatní plocha,
- p. č. 979/17, ostatní plocha,
- p. č. 979/18, ostatní plocha,
- p. č. 1220/8, ostatní plocha,
- p. č. 1220/9, ostatní plocha,
- p. č. 1220/10, ostatní plocha,
- p. č. 1220/11, ostatní plocha,
- p. č. 1220/12, ostatní plocha,
- p. č. 1220/13, ostatní plocha,
- p. č. 1220/14, ostatní plocha,
- p. č. 1220/15, ostatní plocha,
- p. č. 1220/16, ostatní plocha,
- p. č. 1220/17, ostatní plocha,
- p. č. 1220/18, ostatní plocha,
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- p. č. 1220/19, ostatní plocha,
- p. č. 1220/20, ostatní plocha,
- p. č. 1220/21, ostatní plocha,
- p. č. 1220/22, ostatní plocha,
- p. č. 1220/23, ostatní plocha,
- p. č. 1220/24, ostatní plocha,
- p. č. 1220/25, ostatní plocha,
- p. č. 1220/27, ostatní plocha,
- p. č. 1220/28, ostatní plocha,
- p. č. 1220/29, ostatní plocha,
- p. č. 1220/31, ostatní plocha,
- p. č. 1220/34, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 429 pro obec a k. ú. Nová Dědina;
3. inženýrské sítě
- plynárenské zařízení – STL přípojka plynu DN 63 o celkové délce 405,8 m, umístěné v
pozemcích p. č. 301/1, p. č. 301/2, p. č. 301/4, p. č. 293/2, 293/14, p. č. 282 v k. ú.
Klečůvka;

B. záměr pronájmu inženýrské sítě včetně veškerých součástí a příslušenství:
- plynárenské zařízení – STL přípojka plynu DN 63 o celkové délce 405,8 m, umístěné v
pozemcích p. č. 301/1, p. č. 301/2, p. č. 301/4, p. č. 293/2, 293/14, p. č. 282 v k. ú.
Klečůvka.

19

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0994/R24/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 24. listopadu 21014 č. j. KUZL 70352/2014 a KUZL
70332/2014, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně Dětskému domovu Valašské Meziříčí, Žerotínova 211, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
62334808, uloženého Platebním výměrem č. 20/2014 EKO na odvod za porušení
rozpočtové kázně ze dne 20.10.2014 ve výši 1.891,35 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, na 1.892 Kč) a Rozhodnutím zřizovatele o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 11/2014 ze dne 01.12.2014 ve výši 6.069,60 Kč,
viz příloha č. 1066-14-P03.

20

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0995/R24/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0200/2014 dle přílohy č. 1074-14-P01.
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Účelová neinvestiční dotace Ministerstva životního prostředí ČR na podporu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0996/R24/14

schvaluje
1. uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci ekologických
výukových programů mezi Zlínským krajem a:
A) Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve
Zlínském kraji, IČ 28558863, dle přílohy č. 1076-14-P01,
B) Alcedo - středisko volného času Vsetín, IČ 00851922, dle přílohy č. 1076-14-P02,
C) ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK, IČ 70893675, dle přílohy č. 1076-14-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0205/2014, dle přílohy č. 1076-14-P06.

22

Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji - Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0997/R24/14

schvaluje
uzavření dohody mezi Zlínským krajem a Státním fondem životního prostředí České
republiky, IČ 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, o úpravě soupisu
dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09028956 s názvem "NATURA 2000 ve Zlínském kraji" dle
přílohy č. 1075-14-P01.

23

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0998/R24/14

schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz na rok 2014 o 1.800.000 Kč na konečnou výši 153.995.000
Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137,
dle přílohy č. 1101-14-P02;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2014 o 850.000 Kč na konečnou
výši 142.707.000 Kč a snížení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady na
rok 2014 o 350.000 Kč na konečnou výši 11.200.000 Kč u příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 1101-14-P03.
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Zdravotnictví - výpověď Smlouvy o zajištění zdravotnických služeb nehrazených ze
zdravotního pojištění (TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0999/R24/14

bere na vědomí
výpověď Smlouvy č. D/0146/2007/SZD ze dne 31.07.2003, o zajištění zdravotnických služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění, uzavřené mezi Zlínským krajem a poskytovatelem
zdravotních služeb, obchodní společností Mediclinic a. s., se sídlem Minská 84/97, 616 00
Brno, IČ 27918335, (nástupnická společnost, která převzala ke dni 01.05.2010 při převodu
podniku práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a MUDr.
Zdeňkem Trenzem, odborným lékařem TRN, se sídlem Žerotínova 443, 757 02 Valašské
Meziříčí, IČ 94044000), dle přílohy č. 1099-14-P01.

25

Doprava - Dodatky k investičním záměrům, změna investičního fondu č. 8,
Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace 1/2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1000/R24/14

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 6 investičního záměru č. 795/3/110/176/08/11-06/12/14 k provedení díla
„Silnice II/432: Kroměříž - Koryčany, část 13 (Cetechovice - Střílky)“, o celkových nákladech
62.015.000 Kč, dle přílohy č. 1068-14-P02;
A2) dodatek č. 4 investičního záměru č. 967/3/110/218/07/13-04/12/14 k provedení díla
„Silnice II/438: Dobrotice, průtah“, o celkových nákladech 15.155.000 Kč, dle přílohy č.
1068-14-P03;
A3) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1018/3/110/236/01/14-03/12/14 k provedení díla
„Silnice III/50736: Brumov - Návojná“, o celkových nákladech 54.686.000 Kč, dle přílohy č.
1068-14-P04;
A4) dodatek č. 7 investičního záměru č. 796/3/110/177/08/11-07/12/14 k provedení díla
„Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 3. etapa - Bzové“, o celkových nákladech
25.481.000 Kč, dle přílohy č. 1068-14-P05;
B. změnu č. 8 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 1068-14-P06;
C. rozpočtové opatření č. RZK/0210/2014 dle přílohy č. 1068-14-P08;
D. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2015/DOP na stavební a strojní investice
pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dle příloh č. 1068-14-P09a až 1068-14-P09c.
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Doprava - údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1001/R24/14

bere na vědomí
záměr Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, využít opční právo ze
smluv na provedení letní a zimní údržby silnic II. a III. třídy pro zajištění této údržby v období
od 01.05.2015 do 31.12.2015.

27

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1002/R24/14

schvaluje
Aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015-2020 dle
přílohy č. 1077-14-P02, včetně příloh uvedených v přílohách č. 1077-14-P03 až č. 1077-14P06.

28

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1003/R24/14

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0203/2014 ,dle přílohy č. 1093-14-P02;
2. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, v rámci globálních
grantů CZ.1.07/1.1.08 a CZ.1.07/1.1.38 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1, dle přílohy č. 1093-14-P03;
3. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro
oblast podpory 1.2, dle přílohy č. 1093-14-P04;
4. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, v rámci globálních
grantů CZ.1.07/1.3.09 a CZ.1.07/1.3.51 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.3, dle přílohy č. 1093-14-P05;
5. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, v rámci globálního
grantu CZ.1.07/3.2.03 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro
oblast podpory 3.2, dle přílohy č. 1093-14-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0211/2014, dle přílohy č. 1093-14-P08.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1004/R24/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0206/2014 dle přílohy č. 1095-14-P01.

30

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1005/R24/14

schvaluje
navýšení provozního příspěvku o 310.376 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 1098-14-P02, na celkovou částku 334.837.376 Kč pro školy
a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.

31

Školství - investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1006/R24/14

schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle
přílohy č. 1096-14-P01.

32

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1007/R24/14

souhlasí
A. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou
organizací:
1. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, a Františkem Kopeckým,
IČ 64139158, a to na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.12.2015, dle příloh č. 1097-14-P04
až č. 1097-14-P06;
2. Základní uměleckou školou Kroměříž, IČ 63414929, a Kroměřížskými technickými
službami s. r. o., IČ 26276437, a to na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.12.2015, dle příloh
č. 1097-14-P07;
B. s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu mezi příspěvkovou organizací Střední
průmyslová škola Zlín a panem Michalem Gerychem, Podlesí 4951, Zlín, a to na dobu
určitou od 31.01.2015 do 31.01.2016, dle přílohy č. 1097-14-P02.
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Jmenování členů školských rad u p. o. zřizovaných Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1008/R24/14

jmenuje
s účinností od 01.01.2015 členy školských rad při základních, středních a vyšších odborných
školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem dle
přílohy č. 1094-14-P01.

34

Projekt "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském
kraji" - změna č. 2 projektového a finančního rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1009/R24/14

schvaluje
1. změnu č. 2 projektového a finančního rámce projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji" dle příloh č. 1103-14-P03 a č. 1103-14-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0207/2014, dle přílohy č. 1103-14-P05.

35

Rozpočtové opatření k projektům

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1010/R24/14

schvaluje
1. změnu č. 3 finančního rámce a změnu č. 2 projektového rámce projektu Zvyšování kvality
života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, dle příloh č.
1105-14-P01 a č. 1105-14-P03;
2. změnu č. 2 finančního rámce projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském
kraji, dle přílohy č. 1105-14-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0201/2014, dle přílohy č. 1105-14-P04.

36

Zapojení dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkové organizace ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1011/R24/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0204/2014, dle přílohy č. 1110-14-P01.
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Sociální služby - vyřazení majetku, změny plánu tvorby a použití inv. fondu, změny
závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1012/R24/14

schvaluje
1. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 1109-14-P02;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č.1109-14-P03;
3. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady a vyčlenění
účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č.
1109-14-P04;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného majetku - dokumentace nerealizovaných akcí v celkové výši
1.251.589 Kč, blíže specifikovaného v příloze č. 1109-14-P19, z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096:
a) DZP Kunovice – Na Bělince, IZ 525/3/100/066/09/08 ve výši 258.921 Kč;
b) DZP Javorník, Chvalčov, IZ 529/3/100/070/09/08 ve výši 369.000 Kč;
c) DS Uherské Hradiště, IZ 527/3/100/068/09/08 ve výši 322.168 Kč;
d) DZP Velehrad - Salašská, IZ 528/3/100/069/09/08 ve výši 301.500 Kč.

38

Sociální služby - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1013/R24/14

schvaluje
1) dodatek investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1026/3/100/129/04/14 - 01/11/14 s názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov
pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod - oprava střechy ", dle přílohy č. 110614-P02;
2) snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, o 5.400.375 Kč na celkovou výši 4.934.625 Kč, dle přílohy č. 1106-14-P04.

39

Sociální služby - Domov pro seniory Burešov - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1014/R24/14

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu prostor/místností sloužících k podnikání mezi příspěvkovou
organizací Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, a Gabrielou Doupovcovou, bytem
Lazy III/3868, 760 01 Zlín, IČ 60560681, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1108-14-P02;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu výměníkové stanice č. 02/15 mezi příspěvkovou organizací
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, a REÚSS ENERGETIKA a. s., se sídlem
Uherské Hradiště, Vinohradská 287, PSČ 686 01, IČ 27707644, dle přílohy č. 1108-14-P06.
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Investiční záměr - "Krajský úřad Zlínského kraje - oprava kaučukových podlah budovy
č. 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1015/R24/14

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1057/3/010/012/11/14 "Krajský
úřad Zlínského kraje - oprava kaučukových podlah budovy č. 21“, dle přílohy č. 1070-14P01.

41

Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1016/R24/14

bere na vědomí
vyhodnocení veřejné zakázky "Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro
odběrná místa Zlínského kraje na rok 2015" dle přílohy č. 1071-14-P02;
doporučuje
uzavření přímého smluvního vztahu na dodávku silové elektřiny v kategorii nízkého napětí v
rámci sdružených služeb dodávky elektřiny mezi organizacemi Zlínského kraje uvedenými v
příloze č. 1071-14-P03 a stávajícím dodavatelem společností E.ON Energie, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201, DIČ CZ26078201;
schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu
pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2016“ formou jednacího řízení bez uveřejnění na
Energetické burze organizované Českomoravskou komoditní burzou Kladno, se sídlem
Kladno, náměstí Sítná 3127, PSČ 272 01,
2. uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi Zlínským
krajem a společností FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01,
IČ 26439573, dle příloh č. 1071-14-P04 až č. 1071-14-P07,
3. uzavření smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi Zlínským krajem a
příspěvkovými organizacemi:
a) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Nádražní 22, PSČ 686 57, IČ
60371731, dle přílohy č. 1071-14-P08,
b) Základní umělecká škola Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Mariánské nám.
125, PSČ 686 01, IČ 46254323, dle přílohy č. 1071-14-P09,
c) Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov, se sídlem Holešov, Bezručova 675,
PSČ 769 01, IČ 63414937, dle přílohy č. 1071-14-P10;
zm ocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů společnost FINservis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČ 26439573, k
provádění úkonů dle plných mocí uvedených v přílohách č. 1071-14-P05 a č. 1071-14-P06;
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jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek ve složení: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Jaroslav
Kučera, MUDr. Lubomír Nečas, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková, a náhradníky Mgr. Milena Kovaříková, Ing. Ivan Mařák, doc. Ing. František Čuba, CSc., Ing. Petr Kedra,
Ing. Jan Vidomus;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací ceny za
budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či opakování aukce v
případě nevyhovujících nabídek;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic zajistit
koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné zakázky „Nákup a
dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2016“
plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a dle smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, v termínu do
31.12.2015;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých dotčených
organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., s cílem připravit
podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost dotčených odborů krajského
úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s výsledkem veřejné zakázky a uzavřít
nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce "Nákup a dodávka elektrické energie
a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2016", v termínu do 31.12.2016;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje, jejichž odběrná místa jsou zařazena do rozsahu
nákupu, uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce "Nákup a dodávka
elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2016" za
podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.

42

Smlouvy o užívání služby KDÚ - Krajského digitálního úložiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1017/R24/14

schvaluje
uzavření smluv o užívání služby KDÚ - Krajského digitálního uložiště mezi Zlínským krajem
a krajskými nemocnicemi:
1. Krajskou nemocnicí Tomáše Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 1073-14-P01;
2. Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 1073-14-P02;
3. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 1073-14-P03;
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 1073-14-P04.

43

Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1018/R24/14

schvaluje
směrnici SM/11/02/14 Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným
členům zastupitelstva s účinností od 01.01.2015 dle přílohy č. 1072-14-P01.
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Sociální služby - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1019/R24/14

souhlasí
s vyřazením pohledávky ve výši 235.697 Kč u příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, vůči rodičům nezletilého uživatele sociálních služeb, a to
matky Amarkhuu Gankhuu a otce Dorj Purev Ochir, nyní žijícími v Mongolsku.

45

Kultura - převod práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1020/R24/14

schvaluje
převod práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje:
a) uvedenému v příloze č. 1112-14-P03a z hospodaření Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, do
hospodaření 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346,
b) uvedenému v příloze č. 1112-14-P02a z hospodaření Krajské knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422, do
hospodaření 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346,
s účinností ke dni převodu, za podmínky zajištění souhlasu poskytovatele licence s
převodem licence na jiný subjekt;
ukládá
ředitelům dotčených příspěvkových organizací zajistit v termínu do 30.06.2015:
a) souhlas poskytovatele licence s převodem licence na jiný subjekt;
b) převod majetku.

46

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014, změna závazného objemu
prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1021/R24/14

schvaluje
a) snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizací 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, o
částku 1.150.000 Kč na celkový objem 31.040.000Kč, dle přílohy č. 1113-14-P01;
b) snížení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizací 14|15 Baťův
institut, IČ 72563346, o částku 96.000 Kč na celkový objem 4.104.000Kč, dle přílohy č.
1113-14-P02.
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Zdravotnictví - změna výše nájmu u Smlouvy o nájmu nemovitostí s
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1022/R24/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0154/2012/ZD uzavřené mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1100-14-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0209/2014, dle přílohy č. 1100-14-P06.

48

Sociální služby - Aktualizace Plánu útlumu Domova pro seniory Podlesí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1023/R24/14

bere na vědomí
aktualizovaný Plán útlumu Domova pro seniory Podlesí pro rok 2014 začleněného do
příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 1102-14-P01;
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, zpracovat
aktualizovaný Plán útlumu Domova pro seniory Podlesí pro rok 2015, v termínu do
03.02.2015.

49

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu se společností "Za sklem", o. s.,
Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1024/R24/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
Zlínským krajem a společností Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČ
22901531, dle přílohy č. 1114-14-P01.
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50

Zdravotnictví - dotace MFČR v souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního
skladu ve Vrběticích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1025/R24/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0212/2014, dle přílohy č. 1115-14-P01.

Zlín 15. prosince 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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