R02/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 23.01.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R02/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0077-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0621/R15/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Ing. Haně
Příleské, člence rady, v termínu do 23.01.2012 předložit Radě Zlínského kraje
závěry hloubkové kontroly v oblasti vykazování zdravotní péče na zdravotní
pojišťovny v Kroměřížské nemocnici a. s.“ - na termín plnění 05.03.2012;
2. usnesení č. 1100/R23/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů připravit žádost o dotaci na projekt
„Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“, včetně všech povinných příloh, v rámci
předpokládané výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava v
termínu do 23.01.2012.“ - na termín plnění 05.03.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R02/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) projektem "Život není zebra" realizovaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ
70883521, v roce 2012 v sídle Zlínského kraje;
2) 17. ročníkem turnaje v malé kopané PRESS CUP 2012 pořádaným Klubem
novinářů SN ČR, IČ 66597293;
3) VI. vševalašským reprezentačním bálem v Lukově pořádaným Sdružení přátel
lidové kultury KAŠAVA, IČ 46311360, v roce 2012;
4) celorepublikovou soutěží kuchařů GASTRO KROMĚŘÍŽ - TESCOMA CUP
pořádanou Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, p. o., IČ 47934832, v roce
2012;
5) programem "Setkání" pořádaným Sdružením Václava Hudečka pro pořádání
houslových kurzů, IČ 2663322, v roce 2012 ve Zlíně;
6) Dnem hasičů - přijetí dobrovolných a profesionálních hasičů ZLK v sídle
Zlínského kraje, Krajskou soutěží mladých hasičů v dorostu v Horní Lidči,
propagační jízdou historických vozidel SH ČMS, Hrčava - Zlín, Krajským kolem
mužů a žen v požárním sportu v Kroměříži, 59. Mistrovstvím SHČMS a 41. MČR
HZS v Požárním sportu v Uherském Hradišti, soutěží O zlatý pohár hejtmana
Zlínského kraje v Hřivinově Újezdě, soutěží mladých hasičů O pohár ředitelky HZS
ZLK v Doubravách, krajským setkáním Zasloužilých hasičů ZL kraje v Šumicích
pořádaným Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 2012;
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7) Mistrovstvím ČR v šermu fleretem, kordem a šavlí a turnajem O pohár hejtmana
Zlínského kraje pořádaným Sportovním šermem Zlín, IČ 22844406;
8) Projektem krajských prezentací České obce sokolské - 150 let oslav vzniku
Sokola a XV. všesokolského sletu 2012" pořádaným společností Agentura LEMAN
s. r. o., IČ 64574318, v roce 2012;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 30.000 Kč Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, IČ 46311360, na
pořádání VI. vševalašského reprezentačního bálu v Lukově v roce 2012;
2) ve výši 40.000 Kč Sportovnímu šermu Zlín, IČ 22844406, na pořádání
Mistrovství ČR v šermu fleretem, kordem a šavlí a turnajem O pohár hejtmana
Zlínského kraje v roce 2012;
3) ve výši 200.000 Kč společnosti AGENTURA LEMAN s. r. o, IČ 64574318, na
realizaci "Projektu krajských prezentací České obce sokolské - 150 let oslav vzniku
Sokola a XV. všesokolského sletu 2012" v roce 2012;
4) ve výši 20.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755, na
činnost Okresního výboru ve Zlíně v roce 2012;
5) ve výši 30.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Zlín, o. s., IČ 27025519, na
činnost sdružení v roce 2012;
6) ve výši 20.000 Kč Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů
Oblastní sdružení Zlín, IČ 71226524, na činnost sdružení v roce 2012;
7) ve výši 20.000 Kč Základní škole Vsetín, Trávníky 1217, p. o., IČ 60990449, na
pořádání 7. ročníku taneční soutěže a přehlídky TANČÍRNA v roce 2012.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R02/12

schvaluje
1. záměr pronájmu
nemovitosti, a to zem. stavby bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/3 včetně
pozemku, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré
Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, od 30.03.2012 na dobu
neurčitou;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2676/1, ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Kateřinice u Vsetína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 807-29/2011,
- 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 1.200 Kč + DPH;
3. 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:
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- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2727/21, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Kroměříž,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 5964-1917/2011,
- 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 1.000 Kč + DPH;
4. 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. 4008/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kudlovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 498-182/2011,
- 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 8.000 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární
420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 4801/12, ostatní
plocha/ostatní komunikace, p. č. 4813, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Zděchov, v
rozsahu následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozem, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 4.200 Kč + DPH;
6. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného městys Osvětimany, se
sídlem Osvětimany 350, PSČ 687 42, IČ 00291218, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku na pozemcích p. č. 3177/1, p. č. 3161/12, p. č.
3161/13, p. č. 3161/15, vše ostatní plocha, v k. ú. Osvětimany, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
7. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Želechovice nad
Dřevnicí, se sídlem ul. 4 Května 68, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, IČ
75158094, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku na pozemcích p. č. 242, p. č. 159/2, vše ostatní
plocha, v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
8. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Boršice, se sídlem
Boršice 7, PSČ 687 09, IČ 00290823, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- vybudování a umístění chodníku na pozemcích p. č. 4807/1, p. č. 4833/7, p. č.
4843/20, p. č. 4833/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Boršice u Buchlovic, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
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předává
pozemky:
1. zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec Bystřice pod
Hostýnem a k. ú. Bílavsko:
- p. č. 1137/9, ostatní plocha,
- p. č. 1137/10, ostatní plocha,
- p. č. 1137/11, ostatní plocha,
- p. č. 1137/17, ostatní plocha,
- p. č. 1137/30, ostatní plocha,
2. zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.10001 pro obec Bystřice pod
Hostýnem a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2840/6, ostatní plocha,
- p. č. 2840/7, ostatní plocha,
- p. č. 2840/12, ostatní plocha,
- p. č. 2840/15, ostatní plocha,
- p. č. 2808/9, ostatní plocha,
- p. č. 2808/15, ostatní plocha,
- p. č. 2808/16, ostatní plocha,
- p. č. 2808/18, ostatní plocha,
- p. č. 2808/33, ostatní plocha,
- p. č. 2808/43, ostatní plocha,
- p. č. 2808/45, ostatní plocha,
- p. č. 2808/54, ostatní plocha,
- p. č. 2808/65, ostatní plocha,
- p. č. 2808/66, ostatní plocha,
- p. č. 2856/9, ostatní plocha,
- p. č. 2856/17, ostatní plocha,
- p. č. 2856/18, ostatní plocha,
- p. č. 2856/19, ostatní plocha,
- p. č. 2856/54, ostatní plocha,
- p. č. 2859/7, ostatní plocha,
- p. č. 2859/9, ostatní plocha,
- p. č. 2859/15, ostatní plocha,
- p. č. 2859/27, ostatní plocha,
- p. č. 2879/6, ostatní plocha,
- p. č. 2879/147, ostatní plocha,
- p. č. 2846/5, ostatní plocha,
- p. č. 2846/6, ostatní plocha,
- p. č. 2846/9, ostatní plocha,
- p. č. 2846/10, ostatní plocha,
- p. č. 2918/2, ostatní plocha,
- p. č. 175/3, ostatní plocha,
- p. č. 417/112, ostatní plocha,
- p. č. 2821/4, ostatní plocha,
- p. č. 2821/5, ostatní plocha,
- p. č. 2821/6, ostatní plocha,
- p. č. 2821/7, ostatní plocha,
- p. č. 2821/10, ostatní plocha,
- p. č. 2821/11, ostatní plocha,
- p. č. 2821/15, ostatní plocha,
- p. č. 2821/16, ostatní plocha,
- p. č. 2867/13, ostatní plocha,
- p. č. 2879/64, ostatní plocha,
- p. č. 2879/65, ostatní plocha,
- p. č. 2879/145, ostatní plocha,
- p. č. 2879/67, ostatní plocha,
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- p. č. 2879/76, ostatní plocha,
3. zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec
Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem,
- p. č. 1044/69, ostatní plocha,
- p. č. 1044/70, ostatní plocha,
- p. č. 1044/71, ostatní plocha,
- p. č. 1044/72, ostatní plocha,
- p. č. 95/2, ostatní plocha,
- p. č. 634/5, ostatní plocha,
ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860;
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 1303/26, ostatní plocha, o výměře 188 m2, k. ú.
Napajedla příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, Ing. Bronislavu Fečuovi, bytem Růžová 217, Pohořelice, 763
61, IČ 757 01 995, na dobu určitou od 01.02.2012 do 31.12.2016 za nájemné ve
výši 28.200 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 0057-12-P01.

4.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R02/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
úplatným převodem pozemků:
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou:
- p. č. 424/6, zahrada,
- p. č. 424/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 738 od manželů Ing. Jana a Ing. Daniely Bosákových, oba
bytem Mikulůvka 289, 756 24 Bystřička za cenu ve výši 400.000 Kč a podmínek
dle přílohy č. 0062-12-P01.

5.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R02/12

ukládá
1. Krajské pedagogicko-psychologické poradně a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 61716456, za
porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 27.199 Kč,
dle rozhodnutí o uložení odvodu č. 1/2012 uvedeného v příloze č. 0054-12-P03,
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2. Odbornému učilišti a Základní škole praktické Holešov, Nádražní 525, 769 01
Holešov, IČ 47935910, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 9.889,20 Kč, dle rozhodnutí o uložení odvodu č. 2/2012
uvedeného v příloze č. 0054-12-P06;
rozhodla
1. o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 9.971,90 Kč vyměřeného
Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Nivnická 1781, 688
01 Uherský Brod, IČ 14450437, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu č.
27/2011 dle přílohy č. 0054-12-P08 a prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve
výši 16.301,70 Kč vyměřeného Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu č.
28/2011 dle přílohy č. 0054-12-P09 a prominutí penále ve výši 9.786 Kč
vyměřeného Rozhodnutím zřizovatele o uložení penále č. 4/2011 dle přílohy č.
0054-12-P10;
2. o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 31.832,41 Kč vyměřeného
Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Nivnická 1781, 688
01 Uherský Brod, IČ 14450437, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu č.
30/2011 dle přílohy č. 0054-12-P16;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0005/2012 dle přílohy č. 0054-12-P20.

6.

Zapojení přebytku hospodaření z roku 2011 do rozpočtu roku 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R02/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0013/2012 dle přílohy č. 0058-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2012 dle
přílohy č. 0058-12-P02.

7.

Veřejná zakázka - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje
a jeho organizací II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R02/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho
organizací II“ dle přílohy č. 0061-12-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1 až část 6, kterou předložila společnost
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747,
110 01 Praha 1, IČ 47116617;
2. uzavření smluv pro část 1 až část 6 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617,
dle příloh č. 0061-12-P02 až 0061-12-P07e.

8.

Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti
příspěvkových organizací za rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R02/12

schvaluje
harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací Zlínského kraje za rok 2011 dle přílohy č. 0056-12-P01;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2011 v termínech dle harmonogramu.

9.

Ediční plán Zlínského kraje na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/12

schvaluje
Ediční plán Zlínského kraje na rok 2012 dle přílohy č. 0060-12-P01.

10.

PO - jmenování ředitele, platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/12

bere na vědomí
vzdání se funkce zástupkyně statutárního orgánu Domova s chráněným bydlením
Fryšták, příspěvkové organizace, IČ 70850950, paní Ivy Kvapilové ke dni
31.01.2012 dle přílohy č. 0059-12-P01;
jmenuje
s účinností od 01. 02. 2012:
paní Bc. Jarmilu Kojeckou, na pracovní místo ředitelky Domova s chráněným
bydlením Fryšták, příspěvkové organizace, IČ 70850950, na dobu určitou do 30.
06. 2012, dle přílohy č. 0059-12-P02,
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Mgr. Josefa Fuska na pracovní místo ředitele Dětského domova, Základní školy a
Praktické školy Valašské Klobouky, IČ 61716634, dle přílohy č. 0059-12-P03;
stanovuje
s účinností od 01.01.2012 plat Mgr. Bronislavu Vajdíkovi, zástupci statutárního
orgánu Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 92096, dle
přílohy č. 0059-12-P04,
s účinností od 01. 02. 2012 plat
paní Bc. Jarmile Kojecké, ředitelce Domova s chráněným bydlením Fryšták,
příspěvkové organizace, IČ 70850950, dle přílohy č. 0059-12-P05,
Mgr. Josefu Fuskovi, řediteli Dětského domova, Základní školy a Praktické školy
Valašské Klobouky, IČ 61716634, dle přílohy č. 0059-12-P06.

11.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/12

schvaluje
1. uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12015620" mezi Zlínským krajem a společností E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F.A Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, DIČ CZ
28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, DIČ CZ25733591, dle
přílohy č. 0049-12-P01;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČ
70890013, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brně, oddíl A,
vložka 13565, strpět:
a) umístění a provozování výtlačného potrubí kanalizace, vybudovaného v rámci
stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod
splaškové a průmyslové odpadní vody, k níž byl vydán Městským úřadem Holešov,
odborem životního prostředí kolaudační souhlas č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve ze
dne 30.11.2009, na pozemkových parcelách p. č. 1026/2 v k. ú. Všetuly, p. č.
475/1 a p. č. 475/3, obě v k. ú. Třebětice, vstup a vjezd na tyto pozemky v
souvislosti s provozem, údržbou a opravami výtlačného potrubí kanalizace, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 1283-15/2011 ze dne 17.02.2011 a č. 107616/2011 ze dne 10.02.2011,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 7.861 Kč + DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
b) umístění pozemní komunikace, vybudované v rámci stavby Investiční příprava
území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 7 Napojení na silniční síť, SO 702
Křižovatka na silnici II/438, k níž byl vydán Městským úřadem v Holešově,
odborem investic, silničního hospodářství a údržby města, kolaudační souhlas č. j.
ISÚ/24133/2009/AR/k ze dne 30.10.2009, na pozemkových parcelách p. č. 1026/2,
p. č. 1030/2, obě v k. ú. Všetuly a p. č. 475/3 v k. ú. Třebětice, vstup a vjezd na tyto
pozemky za účelem oprav, údržby, odstraňování následků nehod a jiných
překážek omezujících provoz na pozemní komunikaci,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 340 Kč + DPH s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
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c) umístění objektu mostu přes Přílepský potok, vybudovaného v rámci stavby
Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 9 Okružní
křižovatka, SO 908 – Most přes Přílepský potok, k níž byl vydán Městským úřadem
v Holešově, odborem investic, silničního hospodářství a údržby města, kolaudační
souhlas č. j. ISÚ/24356/2009/AR/k ze dne 30. 10. 2009, na pozemkové parcele p.
č. 3667/3 v k. ú. Holešov, vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti s
provozem, údržbou a opravami mostu,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 725 Kč + DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
d) umístění odvodňovacího příkopu, vybudovaného v rámci stavby Investiční
příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 9 Okružní křižovatka, SO 903
– Okružní křižovatka, k níž byl vydán Městským úřadem v Holešově,
odborem investic, silničního hospodářství a údržby města, kolaudační souhlas č. j.
ISÚ/24356/2009/AR/k ze dne 30. 10. 2009, na pozemkové parcele p. č. 3670/3 v k.
ú. Holešov, vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a
opravami odvodňovacího příkopu,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 60 Kč + DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic,
a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 22, IČ 60193336,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl B, vložka 2322,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
a) zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemkových parcelách p. č. 2774/1, p. č. 2774/2, p. č. 2775/1, p. č.
2776/1, p. č. 2777/1, p. č. 2778/1, p. č. 2779/1, p. č. 3564, p. č. 3567/1 v k. ú.
Holešov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1559-37/2010 ze dne 12.04.2010,
na dobu existence stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 2 162,-Kč +DPH, s
tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí společnost Telefónica
Czech Republic, a. s.
b) zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemkových parcelách p. č. 2760/1, p. č. 2760/7, p. č. 2760/8, p. č.
2760/14, p. č. 2760/19, p. č. 2760/24, p. č. 2760/48, p. č. 2760/57, p. č. 2760/58, p.
č. 2760/64, p. č. 2760/86, p. č. 2760/90, p. č. 2774/1, p. č. 2774/2, p. č. 3658/2, p.
č. 3658/4, p. č. 3687/1, p. č. 3687/4 v k. ú. Holešov, v rozsahu dle geometrického
plánu č. 1697-17/2011 ze dne 19.10.2011,
na dobu existence stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 36.251 Kč +DPH, s
tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí společnost Telefónica
Czech Republic, a. s.;
4. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 48384, strpět:
- umístění a provozování koleje železniční vlečky do průmyslové zóny, vybudované
v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 8
Napojení na železniční síť, k níž byl vydán Drážním úřadem Olomouc kolaudační
souhlas č. j. DUCR-55522/09/Km ze dne 26.11.2009, na pozemkové parcele p. č.
1043/1 v k. ú. Všetuly,
- vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti se zajištěním údržby a oprav koleje
železniční vlečky v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a se zajištěním
provozování, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1288-19/2011 ze dne
18.02.2011,
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na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 36.000 Kč + DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne dne 06.04.2009 č. 0248/R09/09 - část
schvaluje, bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila bezúplatné zřízení
věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti Česká
republika - Zemědělská vodohospodářská správa se sídlem Hlinky 60, PSČ 603
00, Brno, IČ 00020451, strpět:
- umístění stavebních objektů a inženýrských sítí v rámci stavby "Investiční
příprava území průmyslové zóny Holešov" na pozemcích zapsaných v katastru
nemovitostí, vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, a to p. č. 1026/2, vodní plocha, a p. č. 1030/2, vodní plocha, na LV
č. 1997 pro obec Holešov a k. ú. Všetuly, p. č. 475/3, vodní plocha, na LV č. 225
pro obec a k. ú. Třebětice, p. č. 3667/3, vodní plocha, p. č. 3670/3, vodní plocha,
na LV č. 2600 pro obec a k. ú. Holešov, a p. č. 373/2, vodní plocha, na LV č. 199
pro obec a k. ú. Zahnašovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami
a údržbou liniových staveb a sítí,
na dobu existence stavby.

12.

Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavby s dodavatelem KKS, spol.
s r. o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 0050-12P01.

13.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů Projektů technická asistence
ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0011/2012 dle přílohy č. 0048-12-P01.

14.

Zdravotnictví - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/12

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, p. o. – Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště“
dle přílohy č. 0043-11-P01;
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schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se sdružením "Sdružení - Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, p. o. - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště"
vedením pověřený CGM Czech a. s., se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, IČ
49973215, na akci: "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště" dle přílohy č. 0043-11-P02;
b) dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
632/3/170/106/10/09 - 03/01/12 "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
p. o. - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště" dle přílohy č. 0043-12-P05;
c) rozpočtové opatření č. RZK/ 0010/2012 dle přílohy č. 0043-12-P06.

16.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - interna - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/12

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace s názvem
"Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilónu – zpracování PD pro
provedení stavby", formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0051-12-P02 až č. 0051-12-P04;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení
výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce "Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilónu – zpracování
PD pro provedení stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 0051-12-P01.

17.

Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - projektová dokumentace" dle
přílohy č. 0052-12-P01;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky v plném rozsahu v souladu s rozhodnutím dle přílohy č.
0052-12-P02;
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 – 03/12/11 s názvem "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín"
dle přílohy č. 0052-12-P03;
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3. rozpočtové opatření č. RZK/0008/2012 dle přílohy č. 0052-12-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0007/2012 dle přílohy č. 0052-12-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů podat žádost o dotaci na projekt
„Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“, včetně všech povinných příloh, v rámci
předpokládané výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava v
termínu do 05.03.2012.

19.

Analýza problémových okruhů Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/12

bere na vědomí
1. Analýzu problémových okruhů Zlínského kraje dle přílohy č. 0045-12-P01;
2. informaci o přístupu ke zpracování a použitých metodách zpracování Analýzy
problémových okruhů Zlínského kraje dle přílohy č. 0045-12-P02.

20.

Doprava - Program rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/12

schvaluje
Program rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje, dle přílohy č.
0039-12-P01.

21.

Kultura - dodatek ke smlouvě o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/12

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavíraných
mezi Hvězdárnou Valašské Meziříčí, IČ 098639, se sídlem Vsetínská 78, Valašské
Meziříčí a panem Miroslavem Šimarou, se sídlem Havlíčkova 1187, Valašské
Meziříčí dle přílohy č. 0067-12-P01.

22.

Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálních projektů v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území H. Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/12

schvaluje
uzavření smluv o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci
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Integrovaného plánu rozvoje území H.Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska
dle vzoru schváleného usnesením č.0504/R14/08 mezi Zlínským krajem a příjemci
dotací uvedenými v příloze č. 0066-12-P01.

23.

Sociální věci - zrušení závazného vztahu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/12

schvaluje
zrušení závazného vztahu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 vůči příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, ve výši 460.000 Kč, dle přílohy č.
0064-12-P01.

24.

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/12

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 9119004, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Salašská, začleněném do Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, z 82 na 61 lůžek, a to s účinností
od 01.02.2012.

25.

Vyhodnocení projektu Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v
zařízeních sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/12

bere na vědomí
vyhodnocení po ukončení projektu "Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v
sociálních zařízeních" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním
rozpočtem ČR dle přílohy č. 0065-12-P01.

26.

Zdravotnictví - poskytování příspěvku na rezidenční místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/12

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku mezi Zlínským krajem a
MUDr. Evou Weisovou, bytem Stará Tenice 1123, 686 01 Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0069-12-P01.
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27.

Zapojení přebytků hospodaření roku 2011 do rozpočtu roku 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/12

schvaluje
1. navýšení finančních rámců Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 0075-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0014/2011 dle přílohy č. 0075-12-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0012/2012 dle přílohy č. 0075-12-P03.

28.

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/12

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 831/3/150/310/01/12
s názvem "Gymnázium a Jazyková škola Zlín - oprava střešních konstrukcí" dle
přílohy č. 0074-12-P01 o celkových nákladech 6.490.000 Kč;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, IČ 00559504, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením realizace
investičního záměru č. 831/3/150/310/01/12 s názvem "Gymnázium a Jazyková
škola Zlín - oprava střešních konstrukcí".

29.

Školství - nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/12

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.
2014940258 mezi příspěvkovou organizací Střední škola gastronomie a obchodu
Zlín, IČ 00545121, a statutárním městem Zlín, IČ 00283924, od 01.02.2012 dle
přílohy č. 0071-12-P01;
2. s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, IČ 61716456, a Azylovým domem pro ženy
a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, na dobu neurčitou dle přílohy č. 0071-12P03;
3. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a nemovitostí mezi
příspěvkovou organizací Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, a
příspěvkovou organizací Střední škola-Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, IČ 00568945, na dobu neurčitou od 01.02.2012 dle příloh č. 0071-12P04 až č.0071-12-P07;
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bere na vědomí
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, a Českou republikou-Vyšší policejní
školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově, IČ 64422402, na
dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2012 dle přílohy č. 0071-12-P08.

30.

Školství - odepsání pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/12

bere na vědomí
odepsání pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední školy
hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832, v účetním období roku 2011, vůči:
a) Zemědělské družstvo Jarohněvice - v likvidaci, IČ 48528820, ve výši 46.982,81
Kč;
b) AGF, spol. s r. o. v likvidaci Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, IČ 18188419 (zaniklá
společnost), ve výši 80.286,42 Kč.

31.

Školství - výsledky konkursních řízení PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/12

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. Dětského domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky, IČ
61716634, dle přílohy č. 0076-12-P01;
2. Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy 0076-12-P03.

32.

Udělení doložek zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/12

souhlasí
s tím, aby Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, se
sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, uzavřela smlouvu o
partnerství s finančním plněním se Střední průmyslovou školou Zlín, se sídlem
třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0072-12-P01 v
rámci projektu „Vzdělávání a nové trendy pro elektropraxi“ realizovaného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č.
CZ.1.07/3.2.03/03.0014.
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33.

Sportovec Zlínského kraje 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/12

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2011 dle přílohy č. 007012-P01;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec
Zlínského kraje 2011 ve složení: předseda komise - Mgr. Josef Slovák, členové
komise – Pavel Bulis, Ing. Petr Hradecký, Mgr. Karel Jankovič, Milena Kovaříková,
Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., PhDr. Stanislav Minařík, PaedDr. Petr Navrátil,
Mgr. Jan Pargač, Ing. Filip Pastuszek, Květoslav Tichavský, tajemník - Ing. Tomáš
Duda.

34.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků souvisejících s veřejnou
zakázkou "Nákup a dodávka elektrické energie a plyn pro odběrná místa
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0006/2012 dle přílohy č. 0041-12-P01.

35.

Předání movitého majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/12

předává
s účinností od 01.02.2012 movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Dětský domov a Základní škola Vizovice, Masarykovo nám. 420, 763 12
Vizovice, IČ 61716405, dle přílohy č. 0040-12-P02;
2. Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0040-12-P03.
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36.

Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do KÚZK, další organizační změny
a s tím související stanovení objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/12

schvaluje
organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje dle přílohy č. 0042-12-P01 s
účinností od 01.02.2012;
stanovuje
1. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.02.2012 dle přílohy č. 0042-12-P02;
2. objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do
Krajského úřadu Zlínského kraje pro rok 2012 jako součet prostředků na platy z
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 174.000.000 Kč a refundaci platů na projektech
financovaných z prostředků EU.

37.

Sociální služby - Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/12

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů připravit žádost o dotaci na
projekt "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa", včetně všech
povinných příloh, v rámci vyhlášené výzvy z Regionálního operačního Programu
Střední Morava v termínu do 23.02.2012;
2. vedoucímu Odboru investic předložit ke schválení dodatek investičního záměru
na projekt "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa" v termínu
do 23.02.2012.

38.

Soudní spor Medunovi – ochrana osobnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R02/12

schvaluje
1. podání odvolání pouze do výroků o nákladech řízení rozsudku Krajského soudu
v Brně č.j.: 24C 123/2011 – 403 ze dne 16.12.2011 (příloha č. 0079-12-P01),
2. rozpočtové opatření č. RZK/0015/2012 dle přílohy č. 0079-12-P03.

17/18

R02/12

39.

SPZ Holešov - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R02/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0017/2012 dle přílohy č. 0053-12-P01, s podmínkou
úhrad z rozpočtu Zlínského kraje - ORG 4500000001 až po vydání změny č. 6
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zlín 23. ledna 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana

18/18

