R01/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 1. zasedání dne 09.01.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0001/R01/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0037-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0481/R12/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru strategického rozvoje kraje zajistit notifikaci Programu podpory kultury ve
Zlínském kraji.“ - na termín plnění 08.10.2012;
2. usnesení č. 0560/R13/11 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví ve spolupráci s Odborem investic zpracovat návrh
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projektu „Centrálního informačního
nemocničního systému“, v termínu do 31.12.2011.“ - na termín plnění 06.02.2012;
3. usnesení č. 0885/R19/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky "Technologické centrum Zlínského kraje" dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 31.12.2011.“ - na termín plnění
05.03.2012;
4. usnesení č. 0929/R20/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic, v součinnosti s Odborem ekonomickým, předložit Radě Zlínského
kraje návrh způsobu majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených
úpravami při realizaci akce "Revitalizace třídy J.A.Bati ve Zlíně".“ - na termín plnění
02.04.2012;
5. usnesení č. 0978/R22/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá ředitelům
příspěvkových organizací Zlínského kraje uzavřít nové smlouvy na pojištění
majetku s ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu ČSOB, a to prostřednictvím
společnosti RENOMIA, a. s., na období od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012.“ - na termín
plnění 06.02.2012;
6. usnesení č. 1039/R22/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Rozvoj geografického informačního
systému Krajského úřadu Zlínského kraje - metainformační systém a ETL nástroj"
Radě Zlínského kraje v termínu do 09.01.2012.“ - na termín plnění 05.03.2012;
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7. usnesení č. 1100/R23/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu odboru investic předložit ke schválení dodatek Investičního záměru na
projekt „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ v termínu do 09.01.2012.“ - na termín
plnění 23.01.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0002/R01/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) projektem Film a škola 2012 realizovaným Městskými kiny Uherské Hradiště, p.
o., IČ 00836265, na Uherskohradišťsku;
2) projektem Film a škola 2012 realizovaným Domem kultury Vsetín, spol. s r. o.,
IČ 47972114, na Vsetínsku;
3) 8. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání Zlínského kraje ENERSOL
2012 realizovaným Střední odbornou školou Otrokovice, IČ 00128198;
4) XXXI. ročníkem "Valašské rally 2012" pořádaným AutoMotoKlubem Rally SportVsetín, IČ 75003198;
5) VII. ročníkem ankety "Osobnost roku 2011 ve Zlínském kraji" realizovaným
Agenturou JK, s. r. o., IČ 25582917;
6) X. ročníkem soutěže "Stavba roku 2011 Zlínského kraje" pořádaným Svazem
podnikatelů ve stavebnictví, IČ 00537624;
7) Slavností bratrství Čechů a Slováků - Javořina, mezinárodním ekologickým
festivalem "Týká se to také Tebe" a Silvestrem na pomezí pořádaným Klubem
kultury Uherské Hradiště, p. o., IČ 0092100, v roce 2012;
8) 52. ročníkem projektu ZLÍN FILM FESTIVAL 2012 - Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež ve Zlíně a 10. ročníkem projektu "Duhová kulička" realizovaným
společností FILMFEST s. r. o., IČ 26273365;
9) 13. ročníkem projektu Velehrad-Dny lidí dobré vůle 2012 a 7. ročníkem výtvarné
soutěže pro děti základních škol "Cestou dvou bratří" realizovaným
Arcibiskupstvím Olomouckým, IČ 00445151;
10) 52. ročníkem Kopaničářských slavností 2012 pořádaným obcí Starý
Hrozenkov, IČ 00291331, ve Starém Hrozenkově;
11) 38. ročníkem Letní filmové školy 2012 pořádaným Asociací českých filmových
klubů, IČ 61387550, v Uherském Hradišti;
12) XVI. ročníkem Akademie Václava Hudečka a V. ročníkem mezinárodního
festivalu Svátky hudby v Luhačovicích pořádaným Sdružením Václava Hudečka
pro pořádání houslových kurzů, IČ 2663322, v Luhačovicích;
13) 42. ročníkem Barum Czech rally Zlín - Mezinárodní mistrovství ČR, ERC a IRC
pořádaným společností Rally Zlín spol. s r. o., IČ 46965564, v roce 2012;
14) 43. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti
pořádaným sdružením Lipta Liptál, IČ 26523752, v Liptále;
15) 10. ročníkem "Běhu rodným krajem Emila Zátopka" pořádaným TJ Rožnov p.
Radhoštěm, IČ 00534439, v Rožnově pod Radhoštěm;
16) XX. Mezinárodním festivalem dětských folklorních souborů "Písní a tancem"
pořádaným Folklorním sdružením ČR, 00541206, v roce 2012;
17) projektem "Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje" realizovaným
Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, p. o., IČ
00559504, v roce 2012;
18) 5. ročníkem "Zlínského očního festivalu pořádaným společností GEMINI oční
centrum, a. s., IČ 26906295, v roce 2012;
19) 14. ročníkem sochařského symposia Sněhové království 2012 pořádaným
sdružením Art centrum Dagi, IČ 26630257, na Pustevnách;
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20) Mezinárodním festivalem dechových hudeb a folklorních souborů FEDO 2012
Zlín pořádaným Hudebním sdružením Zlín, IČ 48471178,
21) 10. ročníkem soutěže Tescoma Junior Cup 2012 pořádaným Střední školou
hotelovou Zlín, s. r. o., IČ 25327755, dne 04.03.2011 ve Zlíně;
22) XIV. ročníkem semináře "Dítě v krizi" pořádaným společností KALOKAGATHIE
(vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ 25076914, v roce 2012;
23) VI. ročníkem trienále Zlínský salon mladých pořádaným Krajskou galerií
výtvarného umění ve Zlíně, p. o, IČ 00094889, v roce 2012;
24) oslavami 60. výročí středního veterinárního vzdělávání pořádanými Tauferovou
střední odbornou školou veterinární Kroměříž, IČ 63459086, v roce 2012;
25) 10. ročníkem "Zemědělské výstavy Kroměříž 2012" pořádaným Okresní
agrární komorou Kroměříž, IČ 4945419;
26) Společenským večerem a plesem Klubu dárců krve Kroměřížska pořádaným
Klubem dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, v roce 2012;
27) Společenským plesem k příležitosti 20. výročí založení občanského sdružení
"HANDICAP(?)" Zlín pořádaným sdružením "HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633, v
roce 2012 v Otrokovicích;
28) Cenou Salvator 2011 - Cena hejtmana Zlínského kraje a 4. ročníkem
charitativního projektu "Percipio Art" pořádanou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
IČ 70883521;
29) veřejnou sbírkou "Svátek s Emilem" pořádanou Nadačním fondem Emil, IČ
28356098, v roce 2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 15.000 Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných ČR, IČ 49279319, na
činnost Územní organizace Zlín v roce 2012;
2. ve výši 40.000 Kč sdružení Bojkovsko, sdružení města a obcí, IČ 71189319, na
realizaci projektu "Vzdělávání blíž k lidem" v roce 2012;
3. ve výši 10.000 Kč Klubu Domino, Dětská tisková agentura, IČ 45771529, na
pořádání 19. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý
Ámos“;
4. ve výši 35.000 Kč občanskému sdružení Art centrum DAGI, IČ 26630257, na
pořádání sochařského symposia „Sněhové království 2012“ ve dnech 12.16.01.2012;
5. ve výši 100.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, IČ 49435418, na
pořádání 10. ročníku "Zemědělské výstavy Kroměříž 2012";
6. ve výši 30.000 Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, na činnost v
roce 2012 a na pořádání plesu;
7. ve výši 20.000 Kč sdružení "HANDICAP (?)" Zlín občanské sdružení, IČ
46277633, na společenský ples k příležitosti 20. výročí založení sdružení
"HANDICAP (?)" Zlín v roce 2012;
8. ve výši 10.000 Kč společnosti KALOGAHTHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o, IČ
25076914, na pořádání semináře "Dítě v krizi" v roce 2012;
9. ve výši 60.000 Kč Radě seniorů České republiky, o. s.,IČ 63829797, na činnost
Krajské rady seniorů Zlínského kraje v roce 2012;
10. ve výši 30.000 Kč Asociaci víceúčelových základních organizací, technických
sportů a činností České republiky, IČ 41655402, na pořádání 37. ročníku
amatérské motoristické soutěže "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa
Sláčika" v roce 2012 ve Vizovicích;
b) poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Moravskoslezskému svazu Vojenských
táborů nucených prací PTP, o. s., IČ 00546011, na činnost v roce 2012;
c) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Haně Skripcové, bytem Husovo
nám. 230, 767 01 Kroměříž, a ve výši 10.000 Kč Kryštofovi Piňdákovi, bytem
Sychrov 144, 755 01 Vsetín, jako prvním občánkům Zlínského kraje narozeným v
roce 2012.
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3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R01/12

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, a to stavěcí zvedací zařízení SARITA, včetně baterie a závěsného
pásu, inv. č. 615163, pořizovací cena 104.227 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou
fyzické likvidace;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1778/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Dobrotice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 431-1921/2011,
- 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 4.600 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Karla Nohejla, bytem Vodní 86/28, 767 01, Kroměříž, strpět:
- umístění tělesa silnice č. III/43220 na pozemku p. č. 350/30, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kostelany, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.450 Kč;
3. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného město Vizovice, se
sídlem Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Vizovice, IČ 00284653, spočívajícího
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Bezbariérové chodníky kolem
komunikací I. třídy ve Vizovicích a navazujících" na pozemku p. č. 5401, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 977/12, ostatní
plocha/zeleň, p. č. 979/21, ostatní plocha/jiná plocha, vše v k. ú. Zlín, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 11.200 Kč + DPH;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0004/2012 dle přílohy č. 0019-12-P02.
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4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R01/12

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství
z vlastnictví kraje:
1. části pozemku
- p. č. 5401, ostatní plocha do výměry 100 m2,
odděleného z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice;
2. pozemku
- p. č. 863/22, ostatní plocha o výměře 154 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 389-8361/2011
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Brňov;
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 6086/6, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 282 pro obec a k. ú. Halenkov.

5.

Odepsání pohledávek bývalého Školního statku Staré Město

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R01/12

schvaluje
odepsání pohledávky Zlínského kraje převzaté po bývalé příspěvkové organizaci
Školní statek Staré Město vůči Česká pojišťovna a. s. Praha 1, Spálená 75/16,
PSČ 113 04, IČ 45272956, ve výši 64 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odepsání pohledávky Zlínského kraje
převzaté po bývalé příspěvkové organizaci Školní statek Staré Město vůči firmě
František Kolařík - autodoprava, Kobylí na Moravě 697, PSČ 691 10, ve výši
558.754,70 Kč.
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7.

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R01/12

schvaluje
přílohu č. 1 ke směrnici SM/12/01/11 – Pravidla pro čerpání pohoštění a věcných
darů ve znění přílohy č. 0014-12-P01.

8.

PO - jmenování ředitele a platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R01/12

jmenuje
s účinností od 01.04.2012 Ing. Bronislava Fuksu na pracovní místo ředitele Střední
školy - Centra odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č.
0020-12-P01;
stanovuje
s účinností od 01.04.2012 plat Ing. Bronislavu Fuksovi, řediteli Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0020-12P02.

9.

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - budova č. 12 - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R01/12

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. – Budova č. 12 – stavební úpravy II.“ dle příloh č. 0006-12P01 a č. 0006-12-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací s firmou
MANAG, a. s., se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 47906898, dle přílohy č.
0006-11-P03.
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10.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R01/12

bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem
„Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. dodávka projektové dokumentace“, dle přílohy č. 0009-12-P01;
schvaluje
1. uzavření kupní smlouvy na odprodej projektové dokumentace mezi Zlínským
krajem a společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0009-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0001/2012 dle přílohy č. 0009-12-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0002/2012 dle přílohy č. 0009-12-P04.

12.

Školství - SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R01/12

schvaluje
a) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
782/3/150/289/06/11 „SŠPHZ Uherské Hradiště - spojovací krček“ dle přílohy č.
0012-12-P01;
b) rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 01/2012 příspěvkové organizace
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova
617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644, na akci „SŠPHZ Uherské Hradiště spojovací krček“, dle přílohy č. 0012-12-P02, za podmínky schválení poskytnutí
investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2012 dle přílohy č. 0012-12-P03;
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 7.055 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 00559644, na akci „SŠPHZ Uherské Hradiště - spojovací
krček“;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště – spojovací krček“.
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13.

Kultura - 14|15 Baťův institut - příprava projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R01/12

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem "Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic" dle přílohy č.
0007-12-P01;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem "Krajské
kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic“, dle
protokolu o omezení počtu zájemců v užším řízení dle přílohy č. 0007-12-P02,
který vypracovala komise pro kontrolu splnění kvalifikace jmenovaná společností
RTS, a. s., na základě plné moci k zastupování zadavatele;
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0007-12-P03 až č. 0007-12-P05 pro výzvu
zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace;
3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt: "Revitalizace
objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa" Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Morava mezi Zlínským krajem a Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0007-12-P08;
4. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt: "Revitalizace
návazné infrastruktury a parteru objektů 14. a 15." z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava mezi Zlínským krajem a Regionální
radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0007-1209;
jmenuje
hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Milan Filip,
Ing. Pavel Macura, Ing. Viktor Dynka, Martina Hromečková, DiS, a náhradníky Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Jana Koldová, Mgr. Mária
Fekar, Ing. Pavel Pecha, Mgr. Zdeňka Foltýnová.

14.

PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji - informace pro žadatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R01/12

schvaluje
prováděcí dokument "Informace pro žadatele" k PF03-12 Podprogram podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji dle
přílohy č. 0010-12-P01;
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jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytovaných podpor v rámci PF03-12 Podprogramu podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ve
složení: předseda - Libor Lukáš; členové - Ing. Jaroslav Drozd, Bc. Milena
Kovaříková, Ing. Petr Hradecký, Ing. Jindřich Ondruš, Ing. Jana Koldová, Ing.
Ivana Habartová; náhradníci - Mgr. Josef Slovák, Ing. Hana Příleská.

15.

Projekt "Inovační diskusní platforma Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R01/12

bere na vědomí
informaci o záměru iniciace "Inovační diskusní platformy Zlínského kraje" ve znění
přílohy č. 0011-12-P01;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci aktivit iniciace "Inovační diskusní platformy
Zlínského kraje“ se společností INVENTA, spol. s r. o., se sídlem Opletalova
1603/57, 110 00 Praha 1, IČ 00538604, dle přílohy č. 0011-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu smlouvu se
společností INVENTA, spol. s r. o., IČ 00538604, dle přílohy č. 0011-12-P02, v
termínu do 20.01.2012.

16.

Rodinné pasy 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R01/12

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0003/2012 dle přílohy č. 0027-12-P01;
2. uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu Rodinné pasy v roce 2012 mezi
Zlínským krajem a společností Sun Drive Communications, s. r. o., IČ 26941007,
se sídlem Haraštova 370/22, 620 00 Brno, dle přílohy č. 0027-12-P02.

17.

PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova - informace pro žadatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R01/12

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF02-12 Podprogram na podporu
obnovy venkova dle přílohy č. 0002-12-P01;
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jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytnutých podpor v rámci PF02-12 Podprogram na podporu
obnovy venkova ve složení: předsedkyně komise - Bc. Milena Kovaříková, členové
komise - Libor Lukáš, Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Petr Hradecký, Ing. Jana Koldová;
náhradníci - Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Josef Slovák.

18.

Podprogramy Odboru Kancelář hejtmana na rok 2012 - PF05-12, PF06-12 a
PF07-12

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R01/12

schvaluje
1. prováděcí dokument Informace pro žadatele k:
a) PF05-12 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji
pro rok 2012 dle přílohy č. 0022-12-P01;
b) PF06-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku
rozvoje občanské společnosti pro rok 2012 dle přílohy č. 0022-12-P02;
c) PF07-12 Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence
rizikových typů chování pro rok 2012 dle přílohy č. 0022-12-P03;
2. výjimku z metodického pokynu MP/13/09/11 - Pravidla pro poskytování podpory
na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu
Zlínského kraje spočívající ve zkrácení lhůty pro předkládání žádostí k výše
uvedeným podprogramům pro rok 2012 z 30 dnů na 21 dnů;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytnutých podpor v rámci:
1. PF05-12 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji
pro rok 2012 ve složení: předsedkyně komise - Mgr. Taťána Nersesjan, členové
komise - Mgr. Jana Chovancová, Mgr. Pavlína Nováková, Bc. Karla Kopečná, Bc.
Jiřina Bradová;
2. PF07-12 Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence
rizikových typů chování pro rok 2012 ve složení: předsedkyně komise - Mgr.
Taťána Nersesjan, členové komise - PhDr. Jarmila Peterková, Mgr. Pavlína
Nováková, Mgr. Petr Horyanský, Ing. Alena Grebíková.

19.

Projekt Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji - uzavření
dodatků ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R01/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/0348/2010/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní charita
Uherské Hradiště, IČ 44018886, dle přílohy č. 0023-12-P01.
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20.

Sociální fond ZK - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R01/12

schvaluje
1. vyhlášení výběrového řízení na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace)
ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce
2012 dle přílohy č. 0025-12-P01;
2. vzor žádosti o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu
Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit dle přílohy č. 0025-12-P02;
3. vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Sociálního fondu
Zlínského kraje dle přílohy č. 0025-12-P03;
jmenuje
hodnoticí komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí a navržení výše poskytnutých
podpor ve složení: předsedkyně - Mgr. Taťána Nersesjan, členové - Vojtěch Jurčík,
Ing. Bronislav Fuksa, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Karol Muránsky.

21.

Anketa Pracovník roku v sociálních službách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R01/12

bere na vědomí
1. vyhlášení 3. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje" za významný a podstatný přínos, aktivní a dlouhodobou činnost a propagaci
sociálních služeb a sociální péče ve Zlínském kraji;
2. zveřejnění výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0026-12-P01.

22.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R01/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0215/2011 dle přílohy č. 0035-12-P01.

23.

Školství - změna závazných vztahů na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R01/12

bere na vědomí
změnu závazných vztahů rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 Střední odborné
školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, a Střední odborné školy technické
Uherské Hradiště, IČ 14450445, ve prospěch Střední odborné školy a Gymnázia
Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0030-12-P01.
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24.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R01/12

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola
Luhačovice, IČ 61715999:
- multimediální třídy, 15 ks PC + monitor, inventární číslo 17200, rok zařazení
2003, pořizovací cena 481.482 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- počítačové třídy, 16 ks PC + monitor, inventární číslo 17300, rok zařazení 2003,
pořizovací cena 674.179 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
a to formou fyzické likvidace.

25.

Školní hospodářství, s. r. o. - Dohoda o přímé vykonatelnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R01/12

schvaluje
dohodu o přímé vykonatelnosti mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 Zlín, a obchodní společností Školní
hospodářství, s. r. o. IČ 26938243 se sídlem Staré Město, Velehradská 1469, PSČ
686 03, dle přílohy č. 0029-12-P01.

26.

Globální granty - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R01/12

schvaluje
1. druhou kolovou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.2 - globální grant: Rovné příležitosti
dětí a žáků ve vzdělávání ve Zlínském kraji II dle přílohy č. 0031-12-P01;
2. druhou kolovou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.3 - globální grant: Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji II dle přílohy č. 0031-12P02;
3. čtvrtou kolovou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 - globální grant: Podpora nabídky
dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0031-12P03;
souhlasí
s vydaným Rozhodnutím č. 3 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. 0031-12-P04.
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27.

Smlouva se společností www.scio.cz, s. r. o., systém jednotných přijímacích
zkoušek na SŠ zřizované ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R01/12

schvaluje
uzavření smlouvy o dodání testů a poskytnutí souvisejících služeb pro přijímací
zkoušky mezi Zlínským krajem a společností www.scio.cz, s. r. o., IČ 27 156 125,
ve znění přílohy č. 0028-12-P01.

28.

11. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R01/12

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání návrhů 11. ročníku Ocenění pedagogických
pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro
výchovu a vzdělávání mladé generace dle přílohy č. 0034-12-P01.

29.

Školství - výsledek konkursního řízení PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R01/12

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0032-12P01.

30.

Předběžné oznámení nadlimitních veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R01/12

schvaluje
předběžné oznámení nadlimitních veřejných zakázek dle přílohy č. 0001-12-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné kroky k realizaci
předběžného oznámení dle přílohy č. 0001-12-P01 v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 06.02.2012.
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31.

Veřejná zakázka "Nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R01/12

bere na vědomí
protokol o vyhodnocení zakázky "Nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj" dle
přílohy č. 0003-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost OFFICE DEPOT s. r.
o., se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČ 64942503, dle přílohy č. 000312-P02a,
2. potvrzení výběru nejvhodnějšího uchazeče - společnosti OFFICE DEPOT s. r.
o., se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČ 64942503, na elektronickém
tržišti GeM společnosti B2B Centrum a. s.,
3. uzavření kupní smlouvy na nákup zboží se společností OFFICE DEPOT s. r. o.,
se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČ 64942503, dle přílohy č. 0003-12P02.

32.

Personální strategie KÚZK a Personální strategie organizací ZK na období
2012-2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R01/12

schvaluje
1. Personální strategii KÚZK dle přílohy č. 0005-12-P01,
2. Personální strategii organizací ZK dle přílohy č. 0005-12-P02;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje:
1. zabezpečit postupnou realizaci kroků, které vedou k zavedení jednotlivých
opatření vyplývajících z Personální strategie KÚZK a Personální strategie
organizací Zlínského kraje na období 2012-2015,
2. předkládat Radě Zlínského kraje roční zprávy o realizaci Personální strategie
KÚZK a Personální strategie organizací Zlínského kraje.

33.

PF08-12 Podprogram pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R01/12

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF08-12 Podprogram pro začínající
včelaře dle přílohy č. 0038-12-P01;
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jmenuje
výběrovou komisi ve složení: předsedkyně - Bc. Milena Kovaříková, členové RNDr. Alan Urc, Ing. Zdeněk Florián, Jaroslav Studeník, Mgr. Karel Zahradník,
Karel Hladiš, Vlastimil Martinek, tajemník - Ing. Marcela Strakošová.

Zlín 9. ledna 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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