R04/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 4. zasedání dne 06.02.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R04/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0127-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0473/R12/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského
kraje v termínu do 06.02.2012:
a) navrhnout a vyhodnotit varianty realizace a způsoby financování rekonstrukce
tepelného hospodářství Kroměřížské nemocnice, a. s.,
b) předložit doporučené řešení rekonstrukce tepelného hospodářství Kroměřížské
nemocnice, a. s.“
- na termín plnění 02.04.2012;
2. usnesení č. 0521/R13/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr "SSL
Vsetín - transformace pobytových služeb, I. etapa - Zašová" do 31.01.2012.“ - na
termín plnění 20.02.2012;
3. 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 06.02.2012.“ - na termín plnění 28.05.2012;
4. usnesení č. 0028/R01/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 20.02.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R04/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) 19. ročníkem celostátního semináře "Celoživotní učení - Kroměříž 2012"
pořádaným Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, městem Kroměříž a
Národním vzdělávacím fondem;
b) projektem "Konference a semináře pro nelékařské obory" pořádaným
společností B. Braun Medical, s. r. o., IČ 48586285, v roce 2012 ve Zlínském kraji;
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c) Juniorským maratonem 2012 pořádaným společností Prague International
Marathon, spol. s r. o., IČ 63673738;
d) 6. ročníkem mezinárodního turnaje dětských domovů v házené pořádaným
Dětským domovem Zašová, IČ 60990597, v roce 2012;
e) halovými fotbalovými turnaji pro mladší přípravku a starší přípravku pořádanými
FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, v roce 2012;
f) V. ročníkem Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2012 pořádaným
občanským sdružením Solisko, IČ 26571579, v roce 2012;
g) oslavami 130. výročí založení Gymnázia Kroměříž pořádanými Gymnáziem
Kroměříž, IČ 70843309, v roce 2012;
h) 19. ročníkem mezinárodního dětského festivalu "KUNOVSKÉ LÉTO" pořádaným
občanským sdružením Kunovjan, IČ 775084333, v roce 2012;
ch) 7. ročníkem Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska pořádaným Zemským
hřebčincem Tlumačov, s. p., IČ 13695673, v roce 2012;
i) 2. ročníkem rodinného festivalu "Holešovská Regata" pořádaným společností
AGENTURA VELRYBA s. r. o., IČ 26910071;
j) 10. včelařskou celonárodní a 2. evropskou poutí na Sv. Hostýně pořádanou
Českým svazem včelařů, o. s., základní organizací Lidečko, IČ 75080231, v roce
2012;
k) XVII. ročníkem Mezinárodního turnaje mladších a starších přípravek ve fotbale
"O pohár osvobození města Otrokovice" pořádaným SK Baťov 1930 o. s., IČ
22769285, v roce 2012;
l) mezinárodním "Turnajem světlovského panství" pořádaným Základní školou
Luhačovice, p. o., IČ 49156608, v roce 2012;
m) mezinárodní konferencí "AdCamp 2012" pořádanou Centrem podpory
marketingového vzdělávání, o. s., IČ 26567083, v roce 2012;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Solisko, IČ 26571579, na pořádání V.
ročníku Mezinárodního výtvarného sympozia Držková 2012;
b) ve výši 60.000 Kč občanskému sdružení Kunovjan, IČ 62831585, na pořádání
19. mezinárodního dětského festivalu "Kunovské léto";
c) ve výši 25.000 Kč Zemskému hřebčinci Tlumačov, s. p., IČ 13695673, na
pořádání 7. ročníku "Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska" v roce 2012;
d) ve výši 50.000 Kč společnosti AGENTURA VELRYBA s. r. o., IČ 26910071, na
pořádání 2. ročníku rodinného festivalu "Holešovská Regata" v roce 2012;
e) ve výši 15.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., Základní organizaci Lidečko,
IČ 75080231, na pořádání 10. včelařské celonárodní a 2. evropské pouti na Sv.
Hostýn v roce 2012;
f) ve výši 10.000 Kč Základní škole Luhačovice, p. o., IČ 49156608, na pořádání
mezinárodního "Turnaje světlovské panství" v roce 2012;
g) ve výši 50.000 Kč Centru podpory marketingového vzdělávání, o. s., IČ
26567083, na pořádání mezinárodní konference "AdCamp 2012";
h) ve výši 25.000 Kč sdružení “Klub výsadkových veteránů Holešov“, IČ 26581981,
na činnost sdružení v roce 2012;
ch) ve výši 26.000 Kč Svazu důchodců ČR, o. s., Krajská rada Zlínského kraje, IČ
75147921, na nájemné a služby spojenými s nájmem kanceláře svazu v roce
2012;
i) ve výši 100.000 Kč sdružení SK Baťov 1930 o. s., IČ 22765285, na pořádání
XVIII. ročníku Mezinárodního turnaje mladších a starších přírpavek ve fotbale "O
pohár osvobození města Otrokovice" v roce 2012;
j) ve výši 50.000 kč společnosti EMP MUSIC, s. r. o., IČ 27704149, na pořádání
17. ročníku celostátní soutěže pro mladé zpěváky "CZECHTALENT ZLÍN 2012";
k) ve výši 50.000 Kč Vysokoškolskému katolickému hnutí Česká republika, o. s., IČ
26610311, na pořádání akce "Studentský Velehrad 2012";
l) ve výši 5.000 Kč Základní škole Zlín, Nová cesta 268, p. o., IČ 71008161, na
pořádání 4. ročníku eko-olympiády pro základní školy Zlínského kraje v roce 2012;
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m) ve výši 10.000 Kč Hasičskému sportovnímu klubu Vsetín, IČ 64123626, na
pořádání 9. ročníku tradičního turnaje složek IZS ve florbale v roce 2012;
n) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení "ANDĚL", IČ 66934702, na pořádání
benefičního koncertu k 10. výročí založení denního stacionáře Anděl v roce 2012;
2. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč společnosti DOTEK o. p. s., IČ
27664333, na slavnostní otevření dobročinného obchůdku ve Vizovicích v roce
2012;
3. rozpočtové opatření RZK/0025/2012 dle přílohy č. 0104-12-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 200.000 Kč Florbalovému klubu PANTHERS OTROKOVICE, IČ
70289361, na činnost extraligového družstva mužů v roce 2012;
b) ve výši 150.000 Kč Zlínskému krajskému sdružení ČSTV, IČ 70925003 na
činnost sdružení v roce 2012;
2. snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace dle závazného ukazatele z
usnesení č. 0581/Z18/11 ze dne 14.12.2011 – v části přílohy č. 1040-11Z-P01,
kapitola 8.6 Dotace ostatním subjektům, a to Asociaci krajů, IČ 70933146, na
uhrazení členského příspěvku a projektů v roce 2012 o 1.000.000 Kč na celkových
2.000.000 Kč;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2012 dle přílohy č. 0104-12-P02.

3.

Zapojení přebytku hospodaření z roku 2011 do rozpočtu roku 2012 Programový fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R04/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0018/2012 dle přílohy č. 0106-12-P01.

4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R04/12

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. 1215/6, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Štípa, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1378-378_2/2010,
- 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 1.200 Kč + DPH;
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2. 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 pozemcích p. č. 2760/1, ostatní plocha/silnice, p. č. 2760/5 ostatní
plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 534-7_4/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
3. 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 - STL plynovodu v pozemku p. č.
7167/6, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek 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 1.200 Kč + DPH;
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 VTL plynovodu v pozemcích p. č.
7166/10, p. č. 7166/29, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 4150-53/2010,
- 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 2.600 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Uherský Brod, se sídlem
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování cyklistické stezky – veřejné pozemní komunikace na
části pozemku p. č. 830/6, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Havřice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 633-16/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
cyklistické stezky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.200 Kč + DPH;
6. 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 nadzemního vedení NN
včetně opěrných bodů - sloupů (4 ks) na pozemcích p. č. 1325/1, p. č. 1325/4, p. č.
1343/2, p. č. 1343/12, p. č. 1343/14, vše ostatní plocha, v k. ú. Kunkovice u
Litenčic a zařízení distribuční elektrizační zemního vedení NN na pozemcích p. č.
1325/1, p. č. 1343/2, p. č. 1343/15, vše ostatní plocha, v k. ú. Kunkovice u Litenčic,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 152-379/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního a zemního
vedení NN včetně opěrných bodů - sloupů,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 64.700 Kč + DPH;
7. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Františka Stejskala a Romanu Stejskalovou, oba bytem bytem Gen.
Svobody 1194/15, Kroměříž, PSČ 767 01, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
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- umístění a provozování kanalizační přípojky v pozemku p. č. 2730/3 zahrada, p.
č. 2730/2, zahrada, vše v k. ú. Kroměříž, v rozsahu dle přiložené situace dle
přílohy č. 0109-12-P01, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kanalizační přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.400 Kč + DPH;
8. 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 nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 348, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Újezdec u
Luhačovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 564274_1/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
9. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- zřízení a provozování silniční komunikace a mostního díla v rámci stavby "Silnice
II/490 Holešov - jihovýchodní obchvat" na pozemku p. č. 3706/1, v k. ú. Holešov, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
za podmínek dle přílohy č. 0109-12-P02;
10. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a Povodím
Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, PSČ 601 75, Brno, IČ 70890013, dle přílohy
č. 0109-12-P03;
11. zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Mysločovice, se sídlem
Mysločovice 21, PSČ 763 01, IČ 00284211, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- vybudování a umístění místa pro přecházení včetně součástí a příslušenství na
pozemku p. č. 363/121, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Mysločovice, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
přechodu pro chodce včetně součástí a příslušenství,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.320 Kč + DPH;
souhlasí
s pronájmem části pozemků p. č. 1452/24, p. č. 1452/26, p. č. 1452/28, p. č.
1452/30, p. č. 1455/2, p. č. 1453/24 ostatní plocha, o celkové výměře 171 m2, k.
ú. Doubravy příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, obci Doubravy,Doubravy 45,763 45, IČ 00283886, na dobu
určitou od 07.02.2012 do 06.02.2017 za nájemné ve výši 3.420 Kč/rok, dle přílohy
č. 0109-12-P04.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R04/12

schvaluje
záměry:
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A. bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. staveb
- č. p. 3, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 3/1,
- bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 3/2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 626 pro obec a k. ú. Rymice.
Podmínkou bezúplatného převodu je písemný závazek obdarovaného vybudovat
na své náklady v převáděných objektech sociální zařízení přístupné i pro
návštěvníky expozic Muzea Kroměřížska, p. o. a následný závazek zřídit pro tyto
účely bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Zlínského kraje.
2. pozemků
- p. č. 152/2, ostatní plocha,
- p. č. 248/6, zahrada,
- p. č. 2772/34, ostatní plocha,
- p. č. 2772/35, ostatní plocha,
- p. č. 2772/42, ostatní plocha,
- p. č. 2772/43, ostatní plocha,
- p. č. 2787/3, ostatní plocha,
- p. č. 2787/4, ostatní plocha,
- p. č. 2813/2, ostatní plocha,
- p. č. 2813/5, ostatní plocha,
- p. č. 2813/7, ostatní plocha,
- p. č. 2813/8, ostatní plocha,
- p. č. 2813/12, ostatní plocha,
- p. č. 2813/17, ostatní plocha,
- p. č. 2813/20, ostatní plocha,
- p. č. 2813/21, ostatní plocha,
- p. č. 2813/22, ostatní plocha,
- p. č. 2814/2, ostatní plocha,
- p. č. 2814/3, ostatní plocha,
- p. č. 2814/6, ostatní plocha,
- p. č. 2814/7, ostatní plocha,
- p. č. 3184, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Roštín;
3. pozemků
- p. č. 3957, zahrada,
- p. č. 3958, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín;
4. pozemku
- p. č. 6474/2, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5200 pro obec a k. ú. Vsetín;
5. pozemků
a)
- p. č. 2041/10, ostatní plocha,
- p. č. 2041/23, ostatní plocha,
- p. č. 2041/24, ostatní plocha,
- p. č. 2041/25, ostatní plocha,
- p. č. 2041/26, ostatní plocha,
- p. č. 1986/10, ostatní plocha,
- p. č. 1986/18, ostatní plocha,
- p. č. 1986/22, ostatní plocha,
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- p. č. 1986/25, ostatní plocha,
- p. č. 1986/34, ostatní plocha,
- p. č. 1986/41, ostatní plocha,
- p. č. 1986/44, ostatní plocha,
- p. č. 1986/45, ostatní plocha,
- p. č. 1986/47, ostatní plocha,
- p. č. 1986/49, ostatní plocha,
- p. č. 1986/50, ostatní plocha,
- p. č. 1986/51, ostatní plocha,
- p. č. 1986/52, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 967 pro k. ú. Poličná, obec Valašské
Meziříčí;
b)
- p. č. 191/1, ostatní plocha,
- p. č. 191/2, ostatní plocha,
- p. č. 192/2, ostatní plocha,
- p. č. 192/3, ostatní plocha,
- p. č. 192/4, ostatní plocha,
- p. č. 2789/8, ostatní plocha,
- p. č. 2789/10, ostatní plocha,
- p. č. 2789/11, ostatní plocha,
- p. č. 2789/12, ostatní plocha,
- p. č. 2789/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6045 pro k. ú. Valašské Meziříčíměsto, obec Valašské Meziříčí;
c)
- p. č. 1007/60, ostatní plocha,
- p. č. 1014/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4505 pro k. ú. Krásno nad Bečvou,
obec Valašské Meziříčí;
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemků
- p. č. st. 3/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 696 m2, vzniklého z
původních pozemků dle geometrického plánu č. 583 – 104/2011, odsouhlaseného
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Rymice,
- p. č. st. 3/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1, ovocný sad,
- p. č. 3/1, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 626 pro obec a k. ú. Rymice.

6.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit

7/28

R04/12

A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemku
- p. č. 696/13, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
oddělený z původního pozemku geometrickým plánem č. 320-210/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže, do vlastnictví obce Rataje,
Rataje 139, 768 12 Rataje, IČ 00287679;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. nemovitostí
- objekt č. e. 95 (stavba pro rodinnou rekreaci) na pozemku p. č. 82, zastavěná
plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 82, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 257 pro obec Salaš a k. ú. Salaš u
Velehradu do vlastnictví Hany Stieberové, bytem Brněnská 1900, 686 03 Staré
Město za cenu ve výši 390.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 976/4, zahrada,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1867 pro obec a k. ú. Babice u
Uherského Hradiště do spoluvlastnictví Aleny Sedláčkové, bytem Tečovice 355,
763 02 Zlín 4 (podíl id. 1/2) a Mgr. Ivany Mechlové, bytem Betty Smetanové 212,
763 12 Luhačovice (podíl id. 1/2), za cenu ve výši 2.575 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2012 dle přílohy č. 0107-12-P06.

7.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků nebo jejich částí:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 2574, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Police a k. ú. Police u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 120/1, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 675/22, ostatní plocha,
- p. č. 677/1, ostatní plocha,
- p. č. 677/15, ostatní plocha,
- p. č. 731/3, ostatní plocha,
- p. č. 731/7, ostatní plocha,
- p. č. 689/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k .ú. Komárovice:
- p. č. 888/2, ostatní plocha,
- p. č. 893/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Poličná:
- p. č. 1986/38, ostatní plocha,
- p. č. 1986/42, ostatní plocha,
- p. č. 1986/43, ostatní plocha,
- p. č. 1986/46, ostatní plocha,
- p. č. 1986/48, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 3721/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Choryně:
- p. č. 640/9, ostatní plocha,
- p. č. 863, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú.
Tylovice:
- p. č. 1337/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krhová:
- p. č. 2150/1, ostatní plocha,
- p. č. 2151/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;

9/28

R04/12

10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 956/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Podolí a k. ú. Podolí u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 1138/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velké Karlovice a k. ú. Velké
Karlovice:
- p. č. 8216/7, ostatní plocha,
- p. č. 8216/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1628 od Aloise a Milady Navrátilových, oba bytem Komárov
200, 798 12 Kralice na Hané za cenu ve výši 6.000 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dobrkovice a k. ú. Dobrkovice:
- p. č. 1215/4, ostatní plocha,
- p. č. 1215/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 112 od Jaromíra Důbravy, bytem Dobrkovice 93, 763 07 Velký
Ořechov, Jaroslava Důbravy, bytem Dobrkovice 93, 763 07 Velký Ořechov, Jany
Janotové, bytem Dobrkovice 93, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 2.680 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sehradice a k. ú. Sehradice:
- p. č. 2782/9, ostatní plocha,
- p. č. 2782/10, ostatní plocha,
- p. č. 2782/11, ostatní plocha,
- p. č. 2782/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 91 od Josefa Žebráčka, bytem Sehradice 104, 763 23 Dolní
Lhota u Luhačovic, Petra Žebráčka, bytem Sehradice 104, 763 23 Dolní Lhota u
Luhačovic za cenu ve výši 4.480 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
- p. č. 3678/10, ostatní plocha,
- p. č. 3678/11, ostatní plocha,
- p. č. 3678/12, ostatní plocha,
- p. č. 3678/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 56 od ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 za cenu ve výši
33.000 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- id. 5/6 p. č. 1524/57, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 1505 od Bohumila Čechmánka, bytem tř. Maršála
Malinovského 776, 686 01 Uherské Hradiště, Jarmily Čechmánkové, bytem
Bílovice 231, 687 12 Bílovice, JUDr. Aleny Wolfové, bytem Kněžny Emmy 229/4,
276 01 Mělník za cenu ve výši 367 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
- p. č. 11012, ostatní plocha,
- p. č. 11027, ostatní plocha,
- p. č. 11151/7, ostatní plocha,
- p. č. 11152/2, ostatní plocha,
- p. č. 11152/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 246 od Františka Páče, bytem Ostrožská Lhota 458, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 5.150 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 1131, ostatní plocha,
- p. č. 4553/29, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1459 od Ing. Antonína Vaculíka, bytem Podolí 128, 686 04
Kunovice za cenu ve výši 2.550 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
a)
- p. č. 3304/96, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1246 od Josefa Zuzáka, bytem Antonínská 335, 687 25 Hluk
za cenu ve výši 4.470 Kč;
b)
- p. č. 8161/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4472 od Barbory Orsákové, bytem Antonínská 335, 687 25
Hluk, Josefa Zuzáka, bytem Antonínská 335, 687 25 Hluk za cenu ve výši 6.280
Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nová Dědina a k. ú. Nová Dědina:
- p. č. 252/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 497 od Marcely Pejchové, bytem Jarohněvice 53, 768 01
Jarohněvice za cenu ve výši 760 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže:
a)
- p. č. 2129/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 42 od Břetislava Žocha, bytem Přátelství 507, 753 01 Hranice,
Svatomíra Žocha, bytem Nemocniční 1183, 783 91 Uničov za cenu ve výši 120 Kč;
b)
- p. č. 2128/31, ostatní plocha,
- p. č. 2129/16, ostatní plocha,
- p. č. 2132/16, ostatní plocha,
- p. č. 2132/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 136 od Drahoslava Bučka, bytem Ovocná 3870/11, 767 01
Kroměříž, Josefa Bučka, bytem Popovice 4, 768 12 Rataje u Kroměříže, Petra
Farona, bytem Okružní 4725, 760 05 Zlín, Marie Kohlové, bytem Okružní 4734,
760 05 Zlín, Aleny Navrátilové, Šrámkova 519, 763 02 Zlín-Malenovice, Miroslavy
Zwesperové, bytem Sokolská 622, 760 01 Zlín za cenu ve výši 6.520 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Žalkovice a k. ú. Žalkovice:
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- p. č. 372/13, ostatní plocha,
- p. č. 372/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 348 od Jaroslava Ostrčila, bytem Žalkovice 4, 768 23 Břest za
cenu ve výši 3.480 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kvasice a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1509/58, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 616 od Margity Horáčkové, bytem Bělovská 124, 768 21
Kvasice za cenu ve výši 200 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Roštín a k. ú. Roštín:
a)
- p. č. 2772/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 500 od Anežky Kaňokové, bytem Roštín 207, 768 03 Roštín
za cenu ve výši 600 Kč;
b)
- p. č. 2772/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 984 od Miroslava Cenigy, bytem Roštín 72, 768 03 Roštín,
Evy Cenigové, bytem Roštín 72, 768 03 Roštín za cenu ve výši 1.150 Kč;
c)
- p. č. 2813/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 883 od Radovana a Jany Manových, oba bytem Roštín 56,
768 03 Roštín za cenu ve výši 3.450 Kč;
d)
- p. č. 2814/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 66 od COOP družstvo HB, se sídlem Havlíčkova 3305, 580 01
Havlíčkův Brod, IČ 00032115 za cenu ve výši 700 Kč;
e)
- p. č. 2814/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 191 od Bohuslavy Janoštíkové, bytem Těšnovice 47, 767 01
Kroměříž za cenu ve výši 400 Kč;
předává
- nemovitosti uvedené v bodech I. A. 1. - 11. a B. 1. - 13., tohoto usnesení po
schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860.

8.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu nevyhovět:
1. žádosti ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 72038519 o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši
15.733 Kč,
2. žádosti MŠ Dřínov, Dřínov 71, 768 33 Dřínov, IČ 7098987 o prominutí sankcí za
porušení rozpočtové kázně, odvodu ve výši 4.301 Kč a penále ve výši 1.645 Kč;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2012 dle přílohy č. 0103-12-P04;
ukládá
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 2.774 Kč,
dle rozhodnutí o uložení odvodu č. 3/2012 uvedeného v příloze č. 0103-12-P07.

9.

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odměny za 2. pololetí roku 2011 členům
komisí Rady Zlínského kraje, členům výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a
členům zvláštního orgánu Zlínského kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva
Zlínského kraje nebo zaměstnanci kraje, ve výši uvedené v příloze č. 0101-12-P01.

10.

PO - jmenování ředitele, výběrové řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R04/12

bere na vědomí
1. zápis o průběhu výběrového řízení dle přílohy č. 0110-12-P01,
2. vzdání se pracovního místa ředitele Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, MUDr. Antona Vaňa s účinností ode
dne 01.02.2012 dle přílohy č. 0110-12-P02;
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, dle
přílohy č. 0110-12-P03;
jmenuje
1. s účinností od 01.03.2012 Mgr. Bronislava Vajdíka na pracovní místo ředitele
Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 92096, dle přílohy
č. 0110-12-P04,
2. výběrovou komisi ve složení MVDr. Stanislav Mišák, Libor Lukáš, Ing. Hana
Příleská, Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Josef Slovák, Mgr. Taťána
Nersesjan, Bc. Milena Kovaříková, Ing. Petr Hradecký, Ing. Vladimír Kutý, Ing.
Karol Muránsky;
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stanovuje
s účinností od 01.03.2012 plat Mgr. Bronislavu Vajdíkovi, řediteli příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0110-12P05.

11.

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R04/12

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy praktické a Základní školy
speciální Slavičín, IČ 617167472, Mgr. Josefa Fuska s účinností od 01.02.2012 dle
přílohy č. 0108-12-P01;
stanovuje
s účinností od 01.02.2012 plat Mgr. Jaroslavu Kuncovi, zástupci statutárního
orgánu Základní školy praktické a Základní školy speciální Slavičín, IČ 617167472,
dle přílohy č. 0108-12-P02,
s účinností od 01. 03. 2012 plat:
Mgr. Ivanu Kovářovi, řediteli Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, IČ
00545121, dle přílohy č. 0108-12-P03,
Mgr. Josefu Maryášovi, řediteli Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy
Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0108-12-P04,
Mgr. Heleně Fryštacké, ředitelce Radosti, domova pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvkové organizace, IČ 70850861, dle přílohy č. 0108-12-P05.

12.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R04/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. O/0315/2010/EKO uzavřené mezi
Zlínským krajem a obchodní společností Industry Servis ZK, a. s, se sídlem
Holešov, letiště, Tovární 1268, IČ 63080303, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1952, dle přílohy č. 0093-12P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0029/2012 dle přílohy č. 0093-12-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0028/2012 dle přílohy č. 0093-12-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2012 dle přílohy č. 0093-12-P05;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2012 dle přílohy č. 0093-12-P06.
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13.

Investice - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R04/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0021/2012 dle přílohy č. 0097-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2012 dle
přílohy č. 0097-12-P02.

14.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Centrální objekt realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R04/12

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekt – Infrastruktura“ formou otevřeného podlimitního
řízení dle příloh č. 0098-12-P02 až č. 0098-12-P08;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města
Uherské Hradiště, mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště, se sídlem
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č.
0098-12-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Martina
Hromečková, DiS., a náhradníky – Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík,
Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol
Muránsky, MUDr. Antonín Karásek, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky –
Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Pavel
Lečbych, Renata Struminská;
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 a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt –
Infrastruktura“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0098-12-P01.
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15.

Sociální služby - Domov pro seniory Burešov - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R04/12

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
699/3/100/091/06/10-02/01/12 s názvem: "Domov pro seniory Burešov - zateplení
budov a výměna oken" dle přílohy č. 0089-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0030/2012 dle přílohy č. 0089-12-P02;
3. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2012, dle přílohy č. 0089-12-P03;
4. odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, IČ
70851042, na rok 2012, dle přílohy č. 0089-12-P04.

16.

Školství - investiční záměry - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R04/12

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.06.2011, č. 0559/R13/11, část
schvaluje, bod 1, písm. a)-f), kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a
finanční rámec projektu:
a) "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát"
dle přílohy č. 0634-11-P02,
b) "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie - internát"
dle přílohy č. 0634-11-P03,
c) "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - realizace úspor
energie" dle přílohy č. 0634-11-P04,
d) "Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín - realizace úspor energie" dle přílohy č. 0634-11-P05,
e) "Střední odborná škola technická Uherské Hradiště - realizace úspor energie"
dle přílohy č. 0634-11-P06,
f) "Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - realizace úspor
energie" dle přílohy č. 0634-11-P07;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 22.08.2011, č. 0643/R16/11, část
schvaluje, bod 4, kterým Rada Zlínského kraje schválila změnu č. 1 projektového a
finančního rámce projektu "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace
úspor energie - internát" dle přílohy č. 0712-11-P04;
3. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.06.2011, č. 0524/R13/11, část
schvaluje, bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila dodatek č. 1 investičního
záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 710/3/150/275/07/10 01/06/11 „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení obvodového pláště a
střechy tělocvičny v areálu Máchova 628“ dle přílohy č. 0601-11-P01;
schvaluje
1. investiční záměr akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 800/3/150/296/08/11 na akci "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín realizace úspor energie - internát" dle přílohy č. 0099-12-P01,
b) č. 801/3/150/297/08/11 na akci "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
Valašské Meziříčí - realizace úspor energie" dle přílohy č. 0099-12-P02,
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c) č. 803/3/150/299/08/11 na akci "Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město - realizace úspor energie - tělocvična Uherské Hradiště" dle přílohy č. 009912-P03,
d) č. 822/3/150/305/10/11 na akci "Základní škola Zlín, Mostní - Stavební úpravy
stravovacího objektu" dle přílohy č. 0099-12-P04;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace:
a) č. 2/2012/ŘDP příspěvkové organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola Valašské Meziříčí, se sídlem Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00843504, na akci „Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí –
realizace úspor energie“, dle přílohy č. 0099-12-P05, za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
b) č. 3/2012/ŘDP příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790, na
akci „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – realizace úspor energie –
tělocvična Uherské Hradiště“, dle přílohy č. 0099-12-P06, za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
c) č. 4/2012/ŘDP příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, se sídlem
Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČ 61716391, na akci „Základní škola Zlín, Mostní –
Stavební úpravy stravovacího objektu“, dle přílohy č. 0099-12-P07, za podmínky
schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0027/2012 dle přílohy č. 0099-12-P08;
4. plán tvorby a použití investičního fondu:
a) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Vsetín, IČ 843407, na rok
2012, dle přílohy č. 0099-12-P10;
b) příspěvkové organizace Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, IČ
843504, na rok 2012, dle přílohy č. 0099-12-P11;
c) příspěvkové organizace SOŠ a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na rok
2012, dle přílohy č. 0099-12-P12;
d) příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na rok 2012,
dle přílohy č. 0099-12-P13;
5. změnu č. 1 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2012-2015, dle přílohy č. 0099-12-P14;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investiční dotace ve výši 232 tis. Kč příspěvkové organizaci
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, se sídlem
Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, na akci „Obchodní
akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí – realizace úspor energie“;
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 310 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední
odborná škola a Gymnázium Staré Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03
Staré Město, IČ 60371790, na akci „Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město – realizace úspor energie – tělocvična Uherské Hradiště“;
c) poskytnutí investiční dotace ve výši 370 tis. Kč příspěvkové organizaci Základní
škola Zlín, Mostní, se sídlem Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČ 61716391, na akci
„Základní škola Zlín, Mostní – Stavební úpravy stravovacího objektu“;
d) rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2012 dle přílohy č. 0099-12-P09;
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pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ
00843407, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Střední průmyslová škola strojnická
Vsetín - realizace úspor energie - internát" v případě přiznání dotace;
b) příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské
Meziříčí, IČ 00843504, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících
s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Obchodní akademie a
Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - realizace úspor energie" v případě
přiznání dotace;
c) příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ
60371790, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město - realizace úspor energie - tělocvična Uherské Hradiště" v případě
přiznání dotace;
d) příspěvkovou organizaci Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, výkonem
funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Základní škola Zlín, Mostní – Stavební úpravy
stravovacího objektu" v případě přiznání dotace;
e) ředitele shora uvedených příspěvkových organizací Zlínského kraje předložit
žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

17.

Školství - Gymnázium Zlín - dodatek investičního záměru OP Životní
prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R04/12

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
604/3/150/239/07/09 - 04/01/12 s názvem "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Zateplení 2 budov" dle přílohy č. 0094-12-P01;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Zlín
- Lesní čtvrť, IČ 00559105, na rok 2012, dle přílohy č. 0094-12-P02.

18.

Školství - SPŠ Otrokovice - dodatek investičního záměru OP Přeshraniční
systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R04/12

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
456/3/150/177/04/08 - 04/01/12 s názvem "SPŠ Otrokovice, Přeshraniční systém
inovačního vzdělávání ve středním odborném školství" dle přílohy č. 0090-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0023/2012 dle přílohy č. 0090-12-P02;
3. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, na rok 2012, dle přílohy č. 0090-12P03.
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19.

Školství - Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R04/12

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
786/3/150/291/07/11 - 02/01/12 „Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž – Rekonstrukce sportovního hřiště“, dle přílohy č. 0092-12-P01;
2. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 07/2011 na akci
„Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – Rekonstrukce sportovního
hřiště" dle přílohy č. 0092-12-P02, za podmínky schválení navýšení investiční
dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0024/2012 dle přílohy č. 0092-12-P03;
4. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Tauferova
Střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, na rok 2012, dle přílohy
č. 0092-12-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení investiční dotace příspěvkové
organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova
1435, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, na akci "Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž - Rekonstrukce sportovního hřiště" o 1.640.000 Kč na
celkovou výši 5.740.000 Kč.

20.

Doprava - dodatek č. 12 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 12 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh
č. 0082-12-P01 a č. 0082-12-P02.

21.

Kultura - investiční požadavek, převod mezi fondy, investiční fond a
odpisový plán na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R04/12

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, k posílení investičního fondu
ve výši 140.000 Kč, dle přílohy č. 0118-12-P02;
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schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku ZK č. 832/2/090/054/2012
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, na
akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - pořízení letounu ZLIN XII" o
celkových nákladech 1.440.000 Kč dle přílohy č. 0118-12-P01;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2012, dle přílohy č. 0118-12P03;
3. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
IČ 00089982, na rok 2012, dle přílohy č. 0118-12-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, výkonem funkce
investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - pořízení
letounu ZLIN XII".

22.

Kultura - navýšení příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R04/12

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz ve výši 387.000 Kč pro Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace, IČ 00098574, na celkovou výši 17.439.000 Kč dle přílohy
č. 0117-12-P01.

23.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0084-12-P01.

24.

Podpora terénní práce ve Zlínském kraji v roce 2012 - schválení dotace na
projekt "Společné kroky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí přímé neinvestiční dotace ve výši
400.000 Kč občanskému sdružení ARGO, SPOLEČNOST DOBRÉ VŮLE, ZLÍN, IČ
00568813, na projekt „Společné kroky“v roce 2012 dle přílohy č. 0112-12-P01.
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25.

Sociální služby - odpisový plán a investiční fond na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R04/12

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Lukov, IČ 70850941, na rok 2012, dle přílohy č. 0114-12-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941,
na rok 2012, dle přílohy č. 0114-12-P02.

26.

Sociální služby - zrušení sociální služby, bezúplatný převod majetku na
město Fryšták a sloučení příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje za podmínky, že nejpozději do 15.05.2012 bude
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vyjádřen souhlas s níže
navrhovaným způsobem využití staveb č. p. 381, 382, 383, Fryšták, schválit:
1. zrušení sociální služby typu chráněné bydlení, identifikátor služby 8287571,
poskytované v Domově s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace,
IČ 70850950, k 30.06.2012;
2. sloučení Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, se
sídlem Hradská 82,763 17 Lukov (přejímající příspěvková organizace) a Domova s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, se sídlem
Komenského 381, 763 16 Fryšták (zanikající příspěvková organizace), s účinností
od 01.07.2012 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci vyjma práva hospodaření k nemovitosti
specifikované v příloze č. 0115-12-P04;
3. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0115-12-P03, k 30.06.2012, který se
vztahuje k poskytování služby chráněné bydlení v Domově s chráněným bydlením
Fryšták, příspěvková organizace, a který je obsažen v inventurním soupise
vypracovaném k 31.12.2011, z majetku předaného k hospodaření Domovu s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, a darování
tohoto majetku městu Fryšták, IČ 00283916, s účinností od 01.07.2012;
4. uzavření darovací smlouvy k movitému majetku s městem Fryšták, IČ
00283916, dle příloh č. 0115-12-P02 a č. 0115-12-P03;
5. bezúplatný převod nemovitosti včetně veškerých jejích součástí a příslušenství
ze spoluvlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
uhradí obdarovaný, a to stavby č. p. 381, 382, 383, občanské vybavenosti, na
pozemcích p. č. 19/1, 19/2,19/3, id. podíl 3/4 zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
1550 pro obec a k. ú. Fryšták, do vlastnictví města Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ 00283916, dle darovací smlouvy uvedené v příloze č. 0115-12-P04 a č.
0115-12-P05.

21/28

R04/12

27.

Sociální služby - sloučení příspěvkových organizací Domov pro seniory
Burešov a Domov s chráněným bydlením Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. zrušení sociální služby typu chráněné bydlení - identifikátor služby 8203834,
poskytované v Domově s chráněným bydlením Zlín, příspěvkové organizaci, IČ
70850887, ke dni 30.06.2012;
2. sloučení Domova pro seniory Burešov, příspěvkové organizace, IČ 70851042,
se sídlem Burešov 4884, 760 01 Zlín (přejímající příspěvková organizace) a
Domova s chráněným bydlením Zlín, příspěvkové organizace, IČ 70850887, se
sídlem Broučkova 292, 760 01 Zlín (zanikající příspěvková organizace), s účinností
od 01.07.2012 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci;
3. dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, příspěvkové
organizace, IČ 70851042, dle přílohy č. 0116-12-P01.

28.

Komise Rady Zlínského kraje - změny ve složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R04/12

odvolává
a) člena Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci
kriminality Mgr. Vojtěcha Řehoříka s účinností od 07.02.2012;
b) členy Komise Rady Zlínského kraje pro sociálně vyloučené Dušana Kandrače a
Víťazoslava Vaška s účinnosti od 07.02.2012;
jmenuje
Ing. Pavla Němce členem Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou
prevenci a prevenci kriminality s účinností od 07.02.2012.

29.

Zdravotnictví - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2012 dle
přílohy č. 0120-12-P01.
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30.

Zdravotnictví - rozpočtové opatření, záměr prodeje pozemku v k. ú. Příluky u
Zlína a záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R04/12

schvaluje
1. rozpočtové opatření RZK/0019/2012 dle přílohy č. 0119-12-P01;
2. záměr prodeje pozemku p. č. 297/3 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
412 pro obec Zlín a k. ú. Příluky u Zlína;
3. záměr výpůjčky pozemků p. č. 885/8 a p. č. 885/9 zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou do
31.12.2025.

31.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. dodatek č. 1 investičního požadavku, investiční fond a odpisový plán na rok
2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R04/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
809/2/170/142/09/11 – 01/01/12 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - sanitní vozidlo" o
celkových nákladech 1.927.000 Kč, dle přílohy č. 0121-12-P01;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2012, dle přílohy č. 012112-P02;
3. odpisový plán příspěvkové organizace
Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2012, dle přílohy č. 0121-12-P03.

32.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o
financování grantových projektů:
1. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2621/2010/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/03.0045 uzavřené s příjemcem Střední
odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 14450445; nový příjemce je Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č.
0126-12-P02;
2. dodatek č. 3 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2585/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0012 uzavřené s příjemcem Střední
odborná škola Slavičín, se sídlem Divnice 119, 763 21 Slavičín, IČ 15527808; nový
příjemce je Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní
822, 763 2,1 Slavičín, IČ: 46276327, dle přílohy č. 0126-12-P04;
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3. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2955/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0031 uzavřené s příjemcem Město
Kroměříž, IČ 00287351, dle přílohy č. 0126-12-P06;
4. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2559/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 uzavřené s příjemcem
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č.
0126-12-P08;
5. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/3003/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0040 uzavřené s příjemcem Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ: 00851663, dle
přílohy č. 0126-12-P10;
6. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0051/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/01.0007 uzavřené s příjemcem
Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0126-12-P12;
7. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2941/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021 uzavřené s příjemcem Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č.
0126-12-P14.

33.

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí rozpis dotací ze státního rozpočtu v
roce 2011 na školy a školská zařízení dle příloh č. 0122-12-P01 až č. 0122-12P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0022/2012 dle přílohy č. 0122-12-P05.

34.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R04/12

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, a to ukazatel světelný SU708, inventární
číslo 20029, rok pořízení 1988, pořizovací cena 145.302 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
a to formou fyzické likvidace.
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35.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 0123-12-P01 až č. 0123-12-P04.

36.

Školství - Návrh na udělení medaile MŠMT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R04/12

vyjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrné Medaile Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v 1. stupni panu Ing. Miroslavu Školoudíkovi, řediteli Střední školy –
Centra odborné přípravy technické Kroměříž;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrhy Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v termínu do 10.02.2012.

37.

Veřejná zakázka "Rozvoj geografického informačního systému Krajského
úřadu Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R04/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Rozvoj geografického informačního systému Krajského úřadu Zlínského
kraje - metainformační systém a ETL nástroj“ dle přílohy č. 0083-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1, kterou předložil dodavatel VARS BRNO
a. s., se sídlem Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno-Žabovřesky IČ 63481901;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2, kterou předložil dodavatel GISIT s. r. o.,
se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno-střed, IČ 27686302;
3. uzavření smlouvy na část 1 s dodavatelem VARS BRNO a. s., se sídlem
Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno-Žabovřesky IČ 63481901, dle přílohy č. 0083-12P02;
4. uzavření smlouvyna část 2 s dodavatelem GISIT s. r. o., se sídlem Mlýnská
326/13, 602 00 Brno-střed, IČ 27686302, dle přílohy č. 0083-12-P03;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Rozvoj geografického informačního
systému Krajského úřadu Zlínského kraje - metainformační systém a ETL nástroi"
v termínu do 16.04.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými dodavateli dle příloh č. 0083-12-P02 a č. 0083-12-P03 v termínu do
19.03.2012.

39.

Prodloužení servisních smluv multifunkčních zařízení AFICIO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R04/12

schvaluje
uzavření servisních smluv na jednotlivá multifunkční zařízení mezi Zlínským krajem
a společností IMPROMAT CZ spol. s r. o., IČ 48117820, se sídlem U Hellady
697/4, 140 00 Praha 4, dle příloh č. 0086-12-P01 až č. 0086-12-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu servisní smlouvy dle
příloh č. 0086-12-P01 až č. 0086-12-P05 v termínu do 10.02.2012.

40.

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R04/12

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace veřejné zakázky s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů" dle přílohy č. 0087-12-P01;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky v plném rozsahu v souladu s rozhodnutím dle přílohy č.
0087-12-P02;
2. zadání a opětovné vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Realizace
vzdělávacích kurzů II.“ formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh
č. 0087-12-P03 až č. 0087-12-P12 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 008712-P13 a současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje a
na stránkách www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra
Pilčíková, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Mgr. Radka
Chudárková, Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Radim Nuc,
DiS., Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Radka Chudárková;
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3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra Pilčíková, Martina
Hromečková, DiS., Adéla Mořická, DiS., Mgr. Radka Chudárková a náhradníky Mgr. Libor Fusek, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, Renata Struminská, Bc.
Bohumil Daďa, PhDr. Julie Zaydlarová.

41.

Schválení výběrové komise podprogramu PF06-12 (podpora dobrovolnictví)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R04/12

jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytnutých podpor v rámci PF06-12 Podprogram na podporu
nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok
2012 ve složení: předseda komise - Ing. Bronislav Fuksa, členové komise - Mgr.
Taťána Nersesjan, Jarmila Šedivá, Božena Kalinová, Jarmila Krejčiříková,
náhradníci - Mgr. Šárka Jelínková, Mgr. Štěpánka Mikulenková.

42.

Agrární komory Zlínského kraje - poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit závazný vztah ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012, v
kapitole č. 8.6. Dotace ostatním subjektům (ORJ 70 - Odbor životního prostředí a
zemědělství) vůči Agrární komoře Zlínského kraje, IČ 70954747, na zajištění
celokrajsky významných aktivit (Dožínky Zlínského kraje 2012, TOP Víno
Slovácka, Ovčácký den na Valašsku, Perla Zlínska) ve výši 1.200.000 Kč;
2. schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace následujícím subjektům:
a) Agrární komoře Zlín, IČ 49432931, ve výši 300.000 Kč na zajištění prezentace
"Perla Zlínska",
b) Okresní agrární komoře Kroměříž, IČ 49435418, ve výši 325.000 Kč na zajištění
"Dožínek Zlínského kraje 2012",
c) Okresní agrární komoře pro okres Uherské Hradiště, IČ 49434438, ve výši
300.000 Kč na zajištění prezentace "TOP Víno Slovácka",
d) Agrární komoře Valašska, IČ 47676515, ve výši 275.000 Kč na zajištění ukázky
"Ovčáckého dne na Valašsku".

43.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 43

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části vodovodu obce Podolí u Valašského Meziříčí dle
přílohy č. 0130-12-P01.
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44.

Zdravotnictví - UHN - centrální objekt – příprava území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R04/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt – Infrastruktura –
příprava území“ dle přílohy č. 0135-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost CGM Czech a. s., se
sídlem Táborská 1148, 25101 Říčany, IČ 49973215;
2. uzavření smlouvy o dílo se společností CGM Czech a. s., se sídlem Táborská
1148, 25101 Říčany, IČ 49973215, dle přílohy č. 0135-12-P02.

45.

Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
14.03.2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R04/12

schvaluje
návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
14.03.2012 uvedený v příloze č. 0136-12-P01.

46.

Projekt: "SPZ Holešov"- právní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R04/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zástavní smlouvu mezi Zlínským krajem a
společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666,
767 11 Kroměříž, IČ 49451871, dle přílohy č. 0137-12-P01.

Zlín 6. února 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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