R31/17
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 31. zasedání dne 18.12.2017

1

Schválení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových
organizací Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1095/R31/17

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 1201-17-P02, na rok 2018, dle příloh č. 1201-17-P03 až č.
1201-17-P07;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 1201-17-P02, na rok 2019 a 2020, dle
příloh č. 1201-17-P03 až č. 1201-17-P07;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0245/2017 dle přílohy č. 1201-17-P08;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení.

2

"Modernizace výtahů ve 21. budově" - projektová dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1096/R31/17

bere na vědomí
studii "Modernizace výtahů ve 21. budově", dle přílohy č. 1202-17-P01;
schvaluje
1) záměr pořídit dlouhodobý majetek, dle přílohy č. 1202-17-P01;
2) zařazení akce "Modernizace výtahů ve 21. budově" do Střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy 1202-17-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru investic zajistit
zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele akce do 25.01.2018 s
maximálními náklady do 300 tis. Kč.
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3

Veřejná zakázka „Revitalizace Baťova mrakodrapu - první část - výkon
funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1097/R31/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Revitalizace Baťova mrakodrapu - první část - výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi", dle přílohy č. 1203-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., se sídlem Lesní čtvrť III
3726, 76001 Zlín, IČ 25338765;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.,
se sídlem Lesní čtvrť III 3726, 76001 Zlín, IČ 25338765, dle přílohy č. 1203-17-P02;
zmocňuje
společnost K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., se sídlem Lesní čtvrť III 3726,
76001 Zlín, IČ 25338765, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (akce) "Revitalizace Baťova
mrakodrapu - první část", dle přílohy č. 1203-17-P03.

4

Veřejná zakázka "Budova č. 21 – Obnova páternosteru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1098/R31/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Budova č. 21 – Obnova
páternosteru“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 1204-17-P01
až č. 1204-17-P06, výzvou osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 1204-17P07, a uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Pavla Hošková, Ing.
František Mikeštík, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Mgr. Blanka Bohunová, Petr
Ruber, Martina Chovancová, DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: Ing.
Milan Štábl, MBA, Ing. Petr Kedra, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Ing.
Pavla Hošková a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Dagmar Sýnková, Ing.
Jitka Václavíková, Martina Chovancová, DiS., Mgr. Blanka Bohunová;
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zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost Tender Solution s.r.o., se sídlem Jinonická
804/80, 158 00 Praha 5, IČ 26507536, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce s názvem "Budova č. 21 – Obnova páternosteru" podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 120417-P08.

Zlín 18. prosince 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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