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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 20.02.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R05/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0206-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění 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
20.02.2012." - na termín plnění 05.03.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R05/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) účastí Dětského pěveckého sboru Zvonky ZUŠ Hulín na celostátní nesoutěžní
přehlídce dětských pěveckých sborů s názvem „Světlo za Lidice“ za Zlínský kraj
pořádanou Památníkem Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury, IČ
70886342, dne 10.06.2012;
b) XIV. ročníkem Mezinárodního atletického halového mítinku mládeže a
dospělých Otrokovice 2012 pořádaným TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805;
c) XIX. Mezinárodním armádním festivalem Rožnovská valaška, XIV.
Mezinárodním festivalem slovenského folkloru Jánošíkův dukát a V. Mezinárodním
folklorním festivalem Léto na Soláni pořádaným Folklorním sdružením ČR, IČ
00541206, v roce 2012;
d) reprezentačním plesem Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť k oslavám 75. výročí
založení gymnázia pořádaným Gymnáziem Zlín-Lesní čtvrť, p. o., IČ 00559105, ve
Zlíně v roce 2012;
e) krajským kolem odborné soutěže oboru - Mechanik opravář motorových vozidel
(Automechanik) - AUTOMECHANIK JUNIOR pořádaným Středním odborným
učilištěm Valašské Klobouky, p. o., IČ 00054771;
f) 3. ročníkem pedagogické konference Inovace ve výuce s tématem zlínské části
konference "Výuka a moderní technologie - výzvy a ohrožení" pořádanou
společností Inovace výuky, o. p. s., IČ 24164593, ve Zlíně v roce 2012;
g) Zlínským tanečním festivalem pořádaným Tanečním klubem Fortuna Zlín, IČ
48472166, v roce 2012;
h) projektem "Oresteia" realizovaným Městským divadlem Zlín, p. o., IČ 00094838,
a Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s. IČ 27673286, ve Zlíně v roce 2012;
i) Krajskou soutěžní přehlídkou pohybových skladeb pořádanou Zlínskou krajskou
asociací Sport pro všechny, o. s., IČ 26681871, ve Zlíně v roce 2012;
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j) Chovatelskou přehlídkou trofejí a Svodem loveckých psů okresu Kroměříž
pořádanou MS Háje Tučapy-Bořenovice O. S., IČ 22684140, v Holešově v roce
2012;
k) výstavou "Židle 2012 - Sedia 2012" pořádanou městem Bystřice pod Hostýnem,
IČ 00287113, v roce 2012;
l) 3. ročníkem veřejné charitativní cyklo tour "Na kole dětem/Na bicykli deťom"
pořádaným společností HigBic, s. r. o., IČ 29208521, v roce 2012;
m) účastí reprezentantů ČJF – Zlínské oblasti, sportovců oddílu TJ voltiž
Tlumačov, IČ 65822749, na mezinárodních závodech kategorie CVI v Německu
(Krumke);
n) 3. ročníkem Poháru moravsko-slovenského partnerství v parkurovém skákání
pořádaným Jezdeckým klubem AZAVERO, o. s., IČ 27058972, v Trenčíně a
Holešově v roce 2012;
o) XXI. ročníkem Mezinárodního festivalu mladých koncertních umělců
TALENTINUM, 10. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Harmonia
Moraviae 2012 a koncertem Pucciniho opery TOSCA ve Zlíně a Praze pořádaným
Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, v roce 2012;
p) vydáním publikace o historii Zemského hřebčince Tlumačov realizovaným
Zemským hřebčincem Tlumačov, s. p., IČ 13695673, roce 2012;
q) oslavami 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
důstojnosti a vážnosti pořádanými Maticí svatohostýnskou, IČ 00206776, v roce
2012;
r) 5. ročníkem Divadelního festivalu Ludmily Cápkové pořádaným Divadelním
spolkem Kroměříž, IČ 27035018, v roce 2012;
s) projektem "100 let dechové hudby v Novém Hrozenkově" realizovaným
městysem Nový Hrozenkov, IČ 00304131, v roce 2012;
t) 11. ročníkem mezinárodního nohejbalového turnaje "AUSTIN CUP VSETÍN
2012" pořádaným Nohejbalovým klubem Vsetín, IČ 68898487, ve Vsetína v roce
2012;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 9.000 Kč Střednímu odbornému učilišti Valašské Klobouky, p. o., IČ
00054771, na pořádání krajského kola odborné soutěže oboru - Mechanik opravář
motorových vozidel (Automechanik) - AUTOMECHANIK JUNIOR;
b) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení MS Háje Tučapy-Bořenovice O. S., IČ
22684140, na pořádání Chovatelské přehlídky trofejí a Svodu loveckých psů
okresu Kroměříž;
c) ve výši 50.000 Kč FC VIKTORIA OTROKOVICE, IČ 46308792, na účast starších
a mladších žáků na mezinárodním mládežnickém fotbalovém turnaji „30 eme
Tournoi de L´Aspres“ ve Francii v roce 2012;
d) ve výši 50.000 Kč společnosti HigBic, s. r. o., IČ 29208521, na pořádání 3.
ročníku veřejné charitativní cyklo tour "Na kole dětem/Na bicykli deťom" v roce
2012;
e) ve výši 50.000 Kč TJ voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na účast reprezentantů TJ
voltiž Tlumačov na mezinárodních závodech kategorie CVI v Německu;
f) ve výši 70.000 Kč Jezdeckému klubu AZAVERO, o. s., IČ 27058972, na
pořádání 3. ročníku Poháru moravsko-slovenského partnerství v parkurovém
skákání v roce 2012;
g) ve výši 150.000 Kč Matici svatohostýnské, IČ 00206776, na pořádání oslav 100.
výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské důstojnosti a vážnosti v
roce 2012;
h) ve výši 40.000 Kč Občanskému sdružení Den pobočka Vsetín, IČ 70238871, na
pořádání 8. ročníku multižánrového křesťanského festivalu s názvem "UNITED" v
roce 2012;
i) ve výši 30.000 Kč Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514, na
pořádání slavnosti k 20. výročí založení Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov v
roce 2012;
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j) ve výši 20.000 Kč Klubu Unesco Kroměříž, IČ 47934778, na pořádání výstavy
ACTIS EFFECTOR (Tvořeno světlem) s podtitulem "Výstava, která mění prostor a
posouvá čas", v roce 2012;
k) ve výši 5.000 Kč občanskému sdružení FC TRIODYN BYLNICE, o. s., IČ
18810730, na pořádání "Halového fotbalového turnaje" v roce 2012;
l) ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení MOTOSPORT KLUB, IČ 26605996, na
pořádání X. jubilejního Slováckého okruhu - závod silničních motocyklů na
městském silničním okruhu ve Starém Městě v roce 2012;
m) ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení Světlovánek, IČ 26631130, na
pořádání 8. ročníku mezinárodního folklorního festivalu "Světlovský bál" v roce
2012;
2. poskytnutí peněžitého daru:
1. ve výši 10.000 Kč městu Vsetín, IČ 00304450, jako 1. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky města v rámci 14. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2012;
2. ve výši 6.000 Kč městu Zlín, IČ 00283924, jako 2. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky města v rámci 14. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2012;
3. ve výši 3.000 Kč městu Valašské Klobouky, IČ 00284611, jako 3. cenu v
kategorii Nejlepší webové stránky města v rámci 14. ročníku krajského kola
soutěže Zlatý erb 2012;
4. ve výši 10.000 Kč obci Huštěnovice, IČ 00290971, jako 1. cenu v kategorii
Nejlepší webové stránky obce v rámci 14. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb
2012;
5. ve výši 6.000 Kč obci Pravčice, IČ 00544566, jako 2. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky obce v rámci 14. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2012;
6. ve výši 3.000 Kč obci Traplice, IČ 00291439, jako 3. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky obce v rámci 14. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2012;
7. ve výši 3.000 Kč městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, jako 1. cenu v kategorii
Nejlepší elektronická služba v rámci 14. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb
2012;
3. úhradu věcných nákladů ve výši 21.000 Kč, Základní umělecké škole Hulín, IČ
63458641, na dopravu Dětského pěveckého sboru Zvonky ZUŠ Hulín do Lidic a
zpět, na celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice" dne
10.06.2012. Tato částka bude uhrazena dopravci KRODOS BUS, a. s., IČ
26950529, který byl vybrán základní uměleckou školou;
4. úhradu věcných nákladů ve výši 6.400 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ
70883521, na pronájem ledové plochy Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně pro
mezinárodní hokejový zápas studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a University
of Manchester dne 07.03.2012. Tato částka bude poukázána provozovateli ZS
Luďka Čajky ve Zlíně občanskému sdružení HC PSG Zlín, o. s., IČ 00531928;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve ve výši 50.000 Kč městysu Nový Hrozenkov, IČ 00304131, na realizaci
projektu "100 let dechové hudby v Novém Hrozenkově" v roce 2012;
b) ve výši 15.000 Kč městu Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, na pořádání
výstavy "Zidle 2012 - Sedia 2012".
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3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R05/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku
p. č. 1502, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kvasice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 936-100/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Uherský Brod, se sídlem
Masarykovo nám. 100, PSČ 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení
včetně 2 ks stožárů na pozemku p. č. 6469/3, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Uherský Brod, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení a 2 ks stožárů,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm + DPH (za
kabel veřejného osvětlení), 1.500 Kč/1ks + DPH (stožáru), minimálně však ve výši
7.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Velehrad, se sídlem
Hradišťská 231, PSČ 687 06 Velehrad, IČ 00291536, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování stavby lávky pro pěší v rámci realizace stavby "Silnice
III/42821: Velehrad most ev. č. 42821 - 1, SO 203 Lávka" na pozemcích p. č. 35 a
p. č. 1942, vše ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Velehrad, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 624-260/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, opravami,
údržbou stavby lávky pro pěší,
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 nadzemního
vedení VN na pozemku p. č. 508/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Třebětice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1086-201_6/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.800 Kč + DPH;
5. 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. 1073/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Těšánky, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 124-92/2011,
- 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 4.800 Kč + DPH;
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6. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti MUDr. Dany Bannertové, bytem Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha Chodov, strpět:
- umístění tělesa silnice č. II/495 na pozemcích p. č. 11083, ostatní plocha/silnice,
p. č. 11084, ostatní plocha/silnice, oba v k. ú. Ostrožská Nová Ves a na pozemku
p. č. 1520/27, ostatní plocha/silnice , v k. ú. Kvačice, v rozsahu trvalého záboru
celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.300 Kč.
7. uzavření dodatku č. 2 ke zprostředkovatelské smlouvě č. D1422/2011/EKO ze
dne 20.07.2011, uzavřené mezi Zlínským krajem a AGENTUROU ZVONEK CZ
s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČ 26227967, za podmínek dle
přílohy č. 0167-12-P01.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R05/12

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu pozemků včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 4/1, ostatní plocha,
- p. č. 4/2, ostatní plocha,
- p. č. 6/2, ostatní plocha,
- p. č. 6/3, ostatní plocha,
- p. č. 6/4, ostatní plocha,
- p. č. 6/6, ostatní plocha,
- p. č. 9/2, ostatní plocha,
- p. č. 9/4, ostatní plocha,
- p. č. 9/5, ostatní plocha,
- p. č. 608/1, ostatní plocha,
- p. č. 608/2, ostatní plocha,
- p. č. 608/3, ostatní plocha,
- p. č. 608/5, ostatní plocha,
- p. č. 608/7, ostatní plocha,
- p. č. 615/5, ostatní plocha,
- p. č. 642/2, ostatní plocha,
- p. č. 642/3, ostatní plocha,
- p. č. 642/6, ostatní plocha,
- p. č. 642/7, ostatní plocha,
- p. č. 642/8, ostatní plocha,
- p. č. 643/1, ostatní plocha,
- p. č. 643/2, ostatní plocha,
- p. č. 643/4, ostatní plocha,
- p. č. 643/6, ostatní plocha,
- p. č. 643/11, ostatní plocha,
- p. č. 644/1, ostatní plocha,
- p. č. 645/13, ostatní plocha,
- p. č. 645/22, ostatní plocha,
- p. č. 645/23, ostatní plocha,
- p. č. 691/5, ostatní plocha,
- p. č. 691/9, ostatní plocha,
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- p. č. 691/10, ostatní plocha,
- p. č. 760/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Buchlovice;
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 77/1, zahrada,
- p. č. 3190, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Roštín,
2. pozemku
- p. č. 3653/5, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
odděleného z původního pozemku Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č.
1723-7/2012,
odsouhlaseným
příslušným
katastrálním
pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov.

5.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R05/12

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:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1520/20, 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;
2.a) vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské
Meziříčí - město:
- p. č. 194/24, ostatní plocha,
- p. č. 194/26, ostatní plocha,
- p. č. 194/29, ostatní plocha,
- p. č. 194/30, ostatní plocha,
- p. č. 194/31 ostatní plocha,
- p. č. 194/33, ostatní plocha,
- p. č. 2789/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001
b) vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 1014/6, ostatní plocha,
- p. č. 1014/7, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 10001
vše od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00304387;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6319-125/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 5771/2, ostatní plocha o výměře 1585 m2,
od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
B. úplatným převodem pozemků nebo jejich částí:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota:
a)
- p. č. 1415/4, ostatní plocha o výměře 18 m2,
- p. č. 1416/2, ostatní plocha o výměře 5 m2,
- p. č. 1420/8, ostatní plocha o výměře 54 m2,
- p. č. 1630, ostatní plocha o výměře 31 m2,
- p. č. 1428/2, ostatní plocha o výměře 45 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 519-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic od Františka
Žáčka, bytem Dolní Lhota 41, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
7.650 Kč;
b)
- p. č. 1417/2, ostatní plocha o výměře 26 m2,
- p. č. 1420/6, ostatní plocha o výměře 35 m2,
- p. č. 1429/2, ostatní plocha o výměře 99 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 519-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic od Dagmar
Martincové, bytem Dolní Lhota 33, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, Ludmily
Martincové, bytem Dolní Lhota 33, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic a Miroslava
Martince, bytem Dolní Lhota 33, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
8.000 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota:
a)
- p. č. 888/42, ostatní plocha o výměře 13 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Jany
Pavlišové, bytem Horní Lhota 188, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
650 Kč;
b)
- p. č. 888/44, ostatní plocha o výměře 20 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Vladislavy
Fojtů, bytem Horní Lhota 184, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
1.000 Kč;
c)
- p. č. 888/45, ostatní plocha o výměře 41 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Marie
Koutné, bytem Družstevní 87, 763 26 Luhačovice za cenu ve výši 2.050 Kč;

7/35

R05/12

d)
- p. č. 888/47, ostatní plocha o výměře 65 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Sanytrák
reality s. r. o., se sídlem Horní Lhota 121, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, IČ 263
03 612, za cenu ve výši 3.250 Kč;
e)
- p. č. 1882/11, ostatní plocha o výměře 10 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Evy
Štraitové, bytem Horní Lhota 49, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
500 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Bylnice:
a)
- p. č. 1408/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV 1202 od Františka Hořáka, bytem U Dráhy 442, Bylnice, 763 31
Brumov-Bylnice a Marie Hořákoé, bytem Široká 160, Bylnice, 763 31 BrumovBylnice, za cenu ve výši 123.930 Kč;
b)
- p. č. 1408/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 309 od Stanislava Juřici, bytem Mýto 4, Bylnice, 763 31
Brumov-Bylnice, za cenu ve výši 448 Kč;
c)
- p. č. 1408/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 424 od Rajky Šánkové, bytem Široká 76, Bylnice, 763 61
Brumov-Bylnice, za cenu ve výši 1.088 Kč;
d)
- p. č. 1408/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2240 od Marie Pinďákové, bytem Zahrádky 494, Bylnice, 763
61 Brumov-Bylnice, za cenu ve výši 128 Kč;
e)
p. č. 1432/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2451 od FC TRIODYN BYLNICE, o. s., se sídlem Bylnice, 763
61 Brumov-Bylnice, IČ 18810730, za cenu ve výši 960 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- p. č. 2080/4, orná půda o výměře 139 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1151-275/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, od Jarmily
Karníkové, bytem 1. Května 218/5, 751 24 Přerov 4, Jana Dobrovského, bytem
Lýskova 1035/5, 635 00 Brno-Bystrc, Danuše Petrové, bytem třída Míru 118/10,
Neředín, 779 00 Olomouc, Ing. RNDr. Jana Sítaře, bytem Blatec 162, 783 75 Dub
nad Moravou, za cenu ve výši 6.950 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
- p. č. 8157/3, ostatní plocha,
- p. č. 8159/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR – Pozemkového fondu České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072, za cenu ve výši 10.400 Kč;
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II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- ze dne 21.09.2011 č. 0538/Z17/11 - bod B. 14. a);
- ze dne 21.09.2011 č. 0538/Z17/11 - bod B. 23. b);
- ze dne 21.09.2011 č. 0538/Z17/11 - bod B. 24. d);
předává
1. nemovitosti uvedené v bodech I. A. 1 - 2 a B. 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;
2. nemovitost uvedenou v bodu I. A. 3. tohoto usnesení po schválení předloženého
návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry
1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827.

6.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. 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,
- 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,
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- 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,
vše do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 00304387;
2. pozemků
a)
- 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;
b) pozemku
- p. č. 6474/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5200 pro obec a k. ú. Vsetín
do vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, s
podmínkou souběžného převodu části pozemků p. č. 5771 a p. č. 5774 v k. ú.
Vsetín do vlastnictví Zlínského kraje pro výstavbu nové kapacity sociálních služeb
v rámci transformace DZP Zašová;
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
- stavba č. p. 3723, rodinný dům, na pozemku p. č. st. 4486/2,
- pozemek p. č. st. 4486/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 768/233, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4977 pro obec a k. ú. Zlín, do
vlastnictví Martina Kováře, bytem trvale Nad Stadionem 576, 793 26 Vrbno pod
Pradědem, za cenu ve výši 1.450.000 Kč;
2. pozemků
- p. č. 1568/4, ostatní plocha,
- p. č. 1568/12, lesní pozemek,
- p. č. 1568/18, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 680 pro obec a k. ú. Pozlovice, do
vlastnictví městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, PSČ 763 26, IČ 00568708, za
cenu ve výši 326.807 Kč za podmínek dle přílohy č. 0177-12-P03;
II. zrušit:
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- ze dne 14.12.2011 č. 0585/Z18/11 - písm. C., bod 6 a písm. D.,
- ze dne 27.04.2011 č. 0463/Z15/11 - písm. B., bod 2.
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7.

Úprava č. 1 Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2012-2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Úpravu č. 1 rozpočtového výhledu
Zlínského kraje na roky 2012-2015 dle přílohy č. 0172-12-P01.

8.

Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2011, daňová povinnost kraje a
porušení rozpočtové kázně - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R05/12

schvaluje
rozpočtové opatření:
1. č. RZK/0041/2012 dle přílohy č. 0175-12-P01;
2. č. RZK/0039/2012 dle přílohy č. 0175-12-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.02.2012 č. 0077/R04/12 bod C, kterým
Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje
schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2012 dle přílohy č. 0107-12-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2012 dle přílohy č. 0175-12-P03;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2012 dle přílohy č. 0175-12-P04;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2012 dle přílohy č. 0175-12-P05.

9.

Dotace obcím na vyrozumívací a varovací systémy, věcné prostředky požární
ochrany, na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R05/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0032/2012 dle přílohy č. 0178-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
a) uzavření smluv s uvedenými obcemi o poskytnutí účelových neinvestičních
dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů
dobrovolných hasičů obcí v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0178-12-P02,
a to za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0178-12-P03:
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1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 100.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 100.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 100.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 100.000 Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 100.000 Kč,
6. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 100.000 Kč,
7. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 100.000 Kč,
8. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 200.000 Kč,
9. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 100.000 Kč,
10. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 100.000 Kč,
11. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 100.000 Kč,
12. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 100.000 Kč,
13. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 850.000 Kč,
14. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 100.000 Kč,
15. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 100.000 Kč,
16. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 100.000 Kč,
17. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 200.000 Kč,
18. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 100.000 Kč,
19. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 100.000 Kč,
20. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 900.000 Kč;
b) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na vyrozumívací a
varovací systémy:
1. obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, ve výši 273.000 Kč,
2. město Brumov - Bylnice, IČ 00283819, ve výši 70.000 Kč,
3. obec Ořechov, IČ 00542300, ve výši 56.000 Kč.
4. obec Veselá, IČ 00226203, ve výši 117.000 Kč;
c) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných
prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Dolní Lhota, IČ 00283878, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
2. obec Jankovice, IČ 00287288, ve výši 77.000 Kč, na nákup požární stříkačky
PS-12,
3. obec Karolín, IČ 00380865, ve výši 140.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
4. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 290.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
5. obec Kladeruby, IČ 00303933, ve výši 340.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
6. obec Komňa, IČ 00207438, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
7. obec Lačnov, IČ 00303968, ve výši 325.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
8. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 277.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
9. městys Litenčice, IČ 00287431, ve výši 130.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
10. obec Mikulůvka, IČ 00304107, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
11. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 325.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
12. obec Oznice, IČ 00304140, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
13. obec Pačlavice, IČ 00287580, ve výši 180.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
14. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 325.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
15. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 45.000 Kč, na nákup
pohonné motorové jednotky k vyprošťovacím nástrojům,
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16. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
17. obec Študlov, IČ 00304336, ve výši 260.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
18. obec Trnava, IČ 00284581, ve výši 28.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla;
d) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných
prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Bařice - Velké Těšany, IČ 00287024, ve výši 20.000 Kč, na nákup věcných
prostředků požární ochrany,
2. obec Biskupice, IČ 00283771, ve výši 24.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 55.000 Kč, na nákup 6 kusů radiostanic,
4. obec Boršice, IČ 00290823, ve výši 110.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
5. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 290.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
6. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 24.000 Kč, na nákup
plovoucího čerpadla,
7. obec Dolní Němčí, IČ 00290904, ve výši 19.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany,
8. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 65.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
9. obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, ve výši 45.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
10. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 180.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany,
11. obec Komárov, IČ 00568597, ve výši 38.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
12. obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, ve výši 38.000 Kč, na nákup
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků
požární ochrany,
13. obec Lhotsko, IČ 00568619, ve výši 50.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany,
14. obec Liptál, IČ 00304051, ve výši 128.000 Kč, na nákup věcných prostředků
požární ochrany a na opravy požárních stříkaček,
15. obec Mysločovice, IČ 00284211, ve výši 30.000 Kč, na opravu zásahového
dopravního automobilu,
16. obec Návojná, IČ 00226220, ve výši 33.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
17. obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, ve výši 54.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
18. obec Ořechov, IČ 00542300, ve výši 34.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany,
19. obec Police, IČ 00635804, ve výši 43.000 Kč, na nákup věcných prostředků
požární ochrany,
20. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 88.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
21. obec Provodov, IČ 00284378, ve výši 44.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a plovoucího čerpadla,
22. obec Roštění, IČ 00287687, ve výši 50.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků a kalového čerpadla,
23. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 75.000 Kč, na nákup
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků
požární ochrany,
24. obec Rudimov, IČ 46276050, ve výši 27.000 Kč, na opravu zásahového
dopravního automobilu,
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25. obec Růžďka, IČ 00304280, ve výši 55.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany,
26. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 31.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany,
27. obec Šelešovice, IČ 70890587, ve výši 325.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
28. obec Újezdec, IČ 00542288, ve výši 17.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany.

10.

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R05/12

stanovuje
1. s účinností od 01.02.2012 plat Ing. Přemku Kubalovi, zástupci statutárního
orgánu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., IČ 62182137, dle
přílohy č. 0170-12-P01,
2. s účinností od 01.03.2012 plat PhDr. Mojmíru Šemnickému, řediteli Obchodní
akademie Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0170-12-P02.

11.

PO - odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R05/12

schvaluje
1. nový model motivace ředitelů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0169-12P01,
2. úkoly a částky cílových odměn ředitelů příspěvkových organizací na rok 2012
dle příloh č. 0169-12-P02 až č. 0169-12-P06.

12.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Zlínským krajem a
společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
27689841, za podmínek dle přílohy č. 0154-12-P01;
b) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
mezi Zlínským krajem a společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, za podmínek dle přílohy č. 0154-12-P03;
2. akceptovat vyjádření Ministerstva financí k žádosti o předchozí stanovisko k
uzavření koncesní smlouvy ze dne 16. září 2011 dle přílohy č. 0154-12-P05;
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3. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21.09.2011 č.
0542/Z17/11, část schvaluje - bod 3., kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválilo uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Zlínským krajem
a společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ
27689841, za podmínek dle přílohy č. 0722-11Z-P05.

13.

Projekt "14|15 BATŮV INSTITUT" - zřízení příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zřídit příspěvkovou organizaci: "14|15 Baťův institut, příspěvková organizace", k
datu 01.04.2012;
2. schválit zřizovací listinu 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, dle přílohy
č. 0161-12-P01;
schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí práv k autorským dílům v rámci realizace akce
„Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně”, dle příloh č. 0161-12-P03 až
0161-12-P06.

15.

Zdravotnictví – KNTB – 12. budova – dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R05/12

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
755/3/170/137/02/11 - 02/01/12 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova č. 12 stavební úpravy" dle přílohy č. 0152-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0040/2012 dle přílohy č. 0152-12-P02;
3. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, dle přílohy č. 0152-12-P03.

16.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - dodatek kupní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R05/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na odprodej projektové dokumentace mezi
Zlínským krajem a společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0157-12-P01.

15/35

R05/12

17.

Zdravotnictví - KMN – rekonstrukce kuchyně – dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R05/12

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
695/3/170/120/06/10 – 02/10/11 "Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce
kuchyně" dle přílohy č. 0151-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0043/2012 dle přílohy č. 0151-12-P02.

18.

Školství - Gymnázium Uherské Hradiště - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R05/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
830/3/150/309/11/11 „Gymnázium Uherské Hradiště - stavební úpravy
stravovacího objektu“, dle přílohy č. 0163-12-P01;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 03/2012 na akci „Gymnázium
Uherské Hradiště - stavební úpravy stravovacího objektu" dle přílohy č. 0163-12P02, za podmínky schválení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0049/2012 dle přílohy č. 0163-12-P03;
4. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Uherské Hradiště, IČ 60371684, na rok 2012, dle přílohy č. 0163-12-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 793.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská tř. 218, Uh. Hradiště, IČ 60371684, na
akci "Gymnázium Uherské Hradiště - stavební úpravy stravovacího objektu";
2. nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
- p. č. st. 853/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 853/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 153/1, ostatní plocha,
- p. č. 153/3, ostatní plocha,
- jiná stavba č. p. 682 na pozemku p. č. st. 853/2,
- jiná stavba č. p. 683 na pozemku p. č. st. 853/1,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2973 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště, od FAST - MOTOR, s. r. o., Velehradská 682, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 25507885, za cenu ve výši 17.400.000 Kč, za podmínky výmazu zástavních
práv a věcných břemen;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2012 dle přílohy č. 0163-12-P05;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, výkonem
funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Gymnázium Uherské Hradiště - stavební úpravy
stravovacího objektu".
předává
nemovitosti uvedené v tomto usnesení po schválení předloženého návrhu
Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k
hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská
třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684.

19.

Školství - SOU Uherský Brod - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R05/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
836/3/150/311/01/12 „SOU Uherský Brod – Zateplení a výměna oken dílen
odborného výcviku“, dle přílohy č. 0164-12-P01;
2. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 02/2012 na akci „SOU Uherský
Brod – Zateplení a výměna oken dílen odborného výcviku" dle přílohy č. 0164-12P02, za podmínky schválení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné
učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, na rok 2012, dle přílohy č. 0164-12-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2012 dle přílohy č. 0164-12-P03;
2. poskytnutí investiční dotace ve výši 5.582.000 Kč příspěvkové organizaci
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00055107, na akci "SOU Uherský Brod – Zateplení a výměna oken dílen
odborného výcviku";
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha
1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, výkonem funkce investora a zajištěním
úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce „SOU
Uherský Brod – Zateplení a výměna oken dílen odborného výcviku“.

20.

Školství - investiční záměry - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R05/12

schvaluje
1. investiční záměr akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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a) č. 799/3/150/295/08/11 na akci "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž realizace úspor energie - internát" dle přílohy č. 0166-12-P01,
b) č. 846/3/150/313/02/12 na akci "Gymnázium Otrokovice - realizace úspor
energie" dle přílohy č. 0166-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0047/2012 dle přílohy č. 0166-12-P03;
3. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace:
a) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na rok 2012, dle přílohy
č. 0166-12-P04;
b) Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, na rok 2012, dle přílohy č. 0166-12-P05;
pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž – realizace úspor energie – internát" za podmínky přiznání dotace;
b) příspěvkovou organizaci Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, výkonem funkce
investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Gymnázium Otrokovice – realizace úspor energie" za
podmínky přiznání dotace;
c) ředitele shora uvedených příspěvkových organizací Zlínského kraje předložit
žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v
souladu se schválenými investičními záměry.

21.

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
D/0029/2012/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci
akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Environmentální střediska muzea regionu
Valašsko", dle přílohy č. 0155-12-P01;
schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
664/3/090/044/12/09 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Environmentální střediska
Muzea regionu Valašsko dle přílohy č. 0155-12-P02;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2012, dle přílohy č. 0155-12-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0046/2012 dle přílohy č. 0155-12-P04;
4. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574,
na rok 2012, dle přílohy č. 0155-12-P05.
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22.

Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - dodatek investičního požadavku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí,
p. o. - Obloha na dlani", dle přílohy č. 0158-12-P01;
schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
542/2/090/035/011/08 "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Obloha na dlani", dle
přílohy č. 0158-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0045/2012 dle přílohy č. 0158-12-P03.

23.

Krajská hospodářská komora - navýšení dotace na činnost Kontaktního
centra pro východní trhy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení dotace o 100.000 Kč na 850.000
Kč pro Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje na činnost Kontaktního
centra pro východní trhy;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0034/2012 dle přílohy č. 0153-12-P01.

24.

Doprava - ROP - plán plateb na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R05/12

bere na vědomí
poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, ve výši 107.853.299,70 Kč, společností Regionální
rada regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, v roce 2012;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0033/2012 dle přílohy č. 0139-12-P04.
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25.

Doprava - investiční záměry, dodatky, investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R05/12

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 834/3/110/189/02/12 k provedení díla "Silnice III/4911 a
III/4912: Zlín, Štípa, Mariánské náměstí", o celkových nákladech 16.218.000 Kč,
dle přílohy č. 0138-12-P02;
A2) investiční záměr č. 833/3/110/188/02/12 k provedení díla "Silnice III/4727:
Skaštice, průjezdní úsek", o celkových nákladech 7.014.000 Kč, dle přílohy č.
0138-12-P04;
B. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 5 investičního záměru č. 647/3/110/140/10/09 – 05/02/12 k
provedení díla "Silnice II/495: Bylnice, most ev. č. 495-045 – křižovatka se silnicí
I/57 ", o celkových nákladech 80.672.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P06;
B2) dodatek č. 1 investičního záměru č. 793/3/110/174/08/11 - 01/02/12 k
provedení díla "Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438", o
celkových nákladech 67.186.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P08;
B3) dodatek č. 1 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11 - 01/02/12 k
provedení díla "Silnice II/490: Holešov-jihovýchodní obchvat", o celkových
nákladech 382.847.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P10;
B4) dodatek č. 5 investičního záměru č. 642/3/110/135/10/09 - 05/02/12 k
provedení díla "Silnice II/492: Horní Lhota-Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493;
2. etapa - Horní Lhota", o celkových nákladech 84.739.000 Kč, dle přílohy č. 013812-P12;
B5) dodatek č. 1 investičního záměru č. 795/3/110/176/08/11 - 01/02/12 k
provedení díla "Silnice II/432: Kroměříž-Koryčany, část 13 (Cetechovice-Střílky), o
celkových nákladech 56.016.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P14;
B6) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 787/3/110/173/07/11 - 02/02/12 k
provedení díla "Silnice III/49016: Mladcová-Racková ", o celkových nákladech
21.184.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P16;
B7) dodatek č. 6 investičního záměru č. 646/3/110/139/10/09 - 06/02/12 k
provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov-Podťaté; 1. etapa - Velké
Karlovice", o celkových nákladech 241.605.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P18;
B8) dodatek č. 1 investičního záměru č. 796/3/110/177/08/11 - 01/02/12 k
provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov-Podťaté; 3. etapa - Bzové", o
celkových nákladech 40.673.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P20;
B9) dodatek č. 5 investičního záměru č. 643/3/110/136/10/09 - 05/02/12 k
provedení díla "Silnice II/497: Šarovy-Březolupy", o celkových nákladech
128.577.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P22;
B10) dodatek č. 5 investičního záměru č. 828/3/110/187/11/11 - 01/02/12 k
provedení díla "Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek II", o celkových nákladech
12.141.000 Kč, dle přílohy č. 0138-12-P24;
C. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 0138-12-P25;
D. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 0138-12-P26.
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26.

Doprava - Plán přípravy akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje 2012-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R05/12

schvaluje
Plán přípravy akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje 2012-2020, dle přílohy č. 014112-P01.

27.

Analýza rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy - uzavření
dodatku č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R05/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie Analýza rozvoje
dopravní infrastruktury střední a východní Moravy uzavřené mezi Zlínským krajem
a společností MOTT MACDONALD CZ, spol. s r. o., se sídlem Národní 984/15,
110 00 Praha 1, IČ 48588733, dle přílohy č. 0140-12-P01.

28.

Velehrad 2013 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R05/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0048/2012 dle přílohy č. 0188-12-P01.

29.

Dotace pro začínající včelaře - vyhodnocení PF08-11

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R05/12

bere na vědomí
vyhodnocení PF08-11 Podprogram na podporu začínajících včelařů na území
Zlínského kraje dle přílohy č. 0143-12-P01.

30.

PF04-12 Podprogram "podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R05/12

schvaluje
1. informaci pro žadatele k PF04-12 Podprogram "podpora ekologických aktivit v
kraji" dle přílohy č. 0144-12-P01;
2. návrh smlouvy o poskytnutí podpory k PF04-12 Podprogram "podpora
ekologických aktivit v kraji" dle přílohy č. 0144-12-P02;
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jmenuje
výběrovou komisi k PF04-12 Podprogramu "podpora ekologických aktivit v kraji" ve
složení: Bc. Milena Kovaříková, Mgr. Josef Slovák, Ing. Petr Hradecký, RNDr. Alan
Urc, PhDr. Stanislav Minařík, Ing. Jaroslav Hrabec, RNDr. Ondřej Konvička, a
náhradníky - Mgr. Roman Lebloch, Ing. Filip Pastuszek, Ing. Jindřich Ondruš,
JUDr. Jolana Hulínová, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Miloš Šťastný, tajemník komise RNDr. Jarmila Dupejová.

31.

Dotace v oblasti sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R05/12

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů
sociálních služeb v celkové výši 1.174.000 Kč v členění:
1. ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s.,
Horní Jasenka 119, Vsetín, IČ 43963862
a) identifikátor 4100973 - Terénní programy - 70.000 Kč,
2. Fond ohrožených dětí, Na poříčí 1038/6, Praha 1 - Nové Město, IČ 00499277
a) identifikátor 1331129 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 200.000 Kč,
3. Charita Vsetín, Horní náměstí 135, Vsetín, IČ 44740778
a) identifikátor 1718636 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 100.000 Kč,
b) identifikátor 2282282 - Sociální rehabilitace - 83.000 Kč,
4. Charita Zlín, Burešov 4886, Zlín, IČ 44117434
a) identifikátor 2429799 - Azylové domy - 80.000 Kč,
5. Iskérka - občanské sdružení, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 27026094
a) identifikátor 9491188 - Sociální rehabilitace - 135.000 Kč,
6. Občanské sdružení NA CESTĚ, Palackého 138, Vsetín, IČ 70640548
a) identifikátor 8709161 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 104.000 Kč,
7. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, Uherské Hradiště,
IČ 44018886
a) identifikátor 9753684 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 140.000 Kč,
8. Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, Zlín, IČ 65792068,
a) identifikátor 5795884 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 100.000 Kč,
9. Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 1695/21, Praha 1 - Nové Město, IČ 26200481
a) identifikátor 7545861 - Sociální rehabilitace - 162.000 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na zajištění činnosti poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 6.621.000 Kč v
členění:
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1. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., Hrbová 1561, Vsetín, IČ
25909614
a) identifikátor 8174297 - Azylové domy - 480.000 Kč,
b) identifikátor 9542194 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- 500.000 Kč,
2. Centrum pro lidi se zdravotním postižením, Zdeňka Fibicha 287,
Valašské Meziříčí, IČ 69211639
a) identifikátor 3086728 - Sociálně terapeutické dílny - 450.000 Kč,
3. Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, Mostní 4058,
Zlín, IČ 25300083
a) identifikátor 4759751 - Sociální rehabilitace - 360.000 Kč,
4. Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, Otrokovice, IČ 46276262
a) identifikátor 1553860 - Terénní programy - 184.000 Kč,
b) identifikátor 9696552 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- 135.000 Kč,
c) identifikátor 3747876 - Azylové domy - 234.000 Kč,
5. Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ 47997885
a) identifikátor 3490404 - Sociální rehabilitace - 240.000 Kč,
b) identifikátor 3701441 - Azylové domy - 360.000 Kč,
c) identifikátor 6155658 - Terénní programy - 150.000 Kč
d) identifikátor 8253969 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- 350.000 Kč,
6. Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže,
Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64123031
a) identifikátor 7986987 - Sociálně terapeutické dílny - 400.000 Kč,
7. NADĚJE o. s., K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, IČ 00570931
a) identifikátor 1146538 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 78.000 Kč,
b) identifikátor 3376388 - Sociálně terapeutické dílny - 640.000 Kč,
c) identifikátor 8065540 - Sociálně terapeutické dílny - 420.000 Kč,
8. Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, Uherský Brod, IČ 48489336
a) identifikátor 3001486 - Azylové domy - 480.000 Kč,
b) identifikátor 6420497 - Sociálně terapeutické dílny - 360.000 Kč,
9. Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, Zlín, IČ 67028144
a) identifikátor 3333640 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 115.000 Kč,
b) identifikátor 4158057 - Terénní programy - 100.000 Kč,
10. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., Na Rybníkách 1628,
Vsetín, IČ 26842149
a) identifikátor 8229670 - Sociálně terapeutické dílny - 215.000 Kč,
11. SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace,
Za Humny 2292,
Uherský Brod, IČ 71230629
a) identifikátor 6327242 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- 120.000 Kč,
b) identifikátor 4417383 - Denní stacionáře - 250.000 Kč.
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32.

Dotace MPSV ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R05/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0036/2012 dle přílohy č. 0186-12-P01.

34.

PF05-12 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve ZK pro rok
2012 - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R05/12

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF05-12 Podprogram na
podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2012 ve výši:
a) 70.000 Kč občanskému sdružení Rodičovské sdružení Na cestě, Vsetín, IČ
70907668, na projekt PF-05-12/039 „Poznáváme svět kolem nás....";
b) 70.000 Kč občanskému sdružení Rovné šance, Valašské Meziříčí, IČ 22768301,
na projekt PF-05-12/046 "Rovné šance";
c) 75.000 Kč občanskému sdružení Rovné šance dětem, o. s., Uherské Hradiště,
IČ 22844171, na projekt PF-05-012/047 "Moderní terapie pro všechny - učme se a
hrajme si spolu";
d) 25.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-0512/040 "Zábavné učení v RUBIKONu";
e) 20.000 Kč občanskému sdružení Cyrillos, Vsetín, IČ 26653826, na projekt PF05-12/038 „Kampaň proti rasismu United Colours oFsetín 12“;
2. neposkytnutí dotace v rámci PF05-12 Podprogram na podporu integrace romské
menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2012 žadateli:
a) občanské sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF-05-12/045
"Drogy info Agarta“;
b) Charita Valašské Meziřičí, IČ 47997885, na projekt PF-05-12/042 "Klub Zeferino
- Most mezi dítětem a školou";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
rámci PF05-12 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském
kraji pro rok 2012 ve výši:
a) 120.000 Kč občanskému sdružení Aver dživipen, Vsetín, IČ 27059120, na
projekt PF-05-12/043 „Sportujeme s dětmi“;
b) 120.000 Kč občanskému sdružení Aver dživipen, Vsetín, IČ 27059120, na
projekt PF-05-12/044 „Čistota pro všechny“.
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35.

PF07-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
rámci PF07-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2012 ve výši:
a) 230.000 Kč občanskému sdružení R-Ego, Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-12/083 „Činnost Poradenského centra R-Ego“;
b) 460.000 Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF-0712/084 "Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní, poradenské a
terénní služby";
c) 230.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-12/079
"Kontaktní a poradenské centrum PLUS";
d) 200.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-12/080
"Terénní program PLUS";
e) 230.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0712/089 „K centrum Zlín“;
f) 195.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0712/090 „Streetwork Zlín“;
g) 230.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-12/100 „Kontaktní centrum Klíč“;
h) 200.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-11/098 „Terénní programy Agarta“;
i) 90.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-0712/105 „TULIP - Tu je líp";
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-12 Podprogram na
podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování v roce 2012 ve výši:
a) 55.000 Kč občanskému sdružení NA CESTĚ, Vsetín, IČ 70640548, na projekt
PF-07-12/087„KŘIŽOVATKY“;
b) 100.000 Kč občanskému sdružení Madio, Otrokovice, IČ 26572702, na projekt
PF-07-12/095 „PREVENTIVNÍ PROGRAMY“;
c) 90.000 Kč občanskému sdružení NADĚJE, o. s., Praha, IČ 00570931, na projekt
PF-07-12/085„Středisko Naděje Vizovice“;
d) 90.000 Kč Salesiánskému klubu mládeže Zlín, IČ 65792068, na projekt PF-0712/088 „Nealkodiskotéky“;
e) 50.000 Kč Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-07-12/094
"Aktivně na Zastávce";
f) 100.000 Kč občanskému sdružení Unie Kompas, Zlín, IČ 67028144, na projekt
PF-07-12/103 "Volnočasové aktivity v NZDM T klub";
g) 50.000 Kč Vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana
Pivečky, o. p. s., Slavičín, IČ 28269501, na projekt PF-07-12/101 "Zkus to jinak!";
2. neposkytnutí dotace v rámci PF-07-12 Podprogramu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2012
žadateli:
a) Charita Vsetín, IČ 44740778, na projekt PF-07-12/081 "ZRNKO";
b) Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-07-12/091
"Muzika nás baví!";
c) Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s.,
Slavičín, IČ 28269501, na projekt PF-07-12/102 "Play!";
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d) Dům Ignáce Stuchlého SKM o. s., IČ 67026346, Fryšták, na projekt PF-0712/082 "Orientační dny";
e) Mezinárodní křesťanské velvyslaneství Jeruzalém, Praha, IČ 63833204, na
projekt PF-07-12/096 "Prevence rasismu, xenofobie a intolerance ve Zlínském
kraji";
f) K2 Valašské Meziříčí, o. p. s., IČ 28640021, na projekt PF-07-12/099 "Stát se
zodpovědným";
g) M2M, o. s., Napajedla, IČ 26550814, na projekt PF-07-12/104 "Mladí pro
mladé";
h) Rodinné centrum Kamarád - Nenuda, o. s., Zlín, IČ 22692398, na projekt PF0712/107 "Mám kamarády".

36.

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R05/12

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 5730896, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zašová, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby
Vsetín, IČ 49562827, ze 111 na 105 lůžek, a to s účinností od 01.03.2012.

37.

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 12 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín,
IČ 49562827, dle přílohy č. 0184-12-P01;
2. dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum poradenství
pro rodinné a partnerské vztahy, IČ 70850992, dle přílohy č. 0184-12-P02.

40.

Zdravotnictví - dotace MF ČR, MPSV ČR a změna závazných ukazatelů
rozpočtu na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R05/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2012, dle přílohy č. 0190-12-P09:
a) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, p. o., IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské
Meziříčí ve výši 235.008 Kč;
b) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín ve výši 290.304 Kč;
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schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0038/2012 dle přílohy č. 0190-12-P10;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0031/2012 dle přílohy č. 0190-12-P11.

41.

Zdravotnictví - investiční fond a odpisový plán na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R05/12

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Kojenecké a
dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, na
rok 2012, dle přílohy č. 0193-12-P02;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, na rok 2012, dle přílohy č. 019312-P03.

43.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o
financování grantových projektů:
1. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2705/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.08/02.007 uzavřené s
příjemcem Free Art, s. r. o., IČ 62361945, dle příloh č. 0199-12-P03 a č. 0199-12P04;
2. dodatek č. 2 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.
0199-12-P06;
3. dodatek č. 2 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. 0199-12-P08;
schvaluje
druhou kolovou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1 - globální grant: Zvyšování kvality ve
vzdělávání ve Zlínském kraji II, dle přílohy č. 0199-12-P09.
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44.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R05/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0037/2012 dle přílohy č. 0205-12-P01.

45.

Školství - investiční fond, převod z rezervního fondu, investiční dotace,
rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R05/12

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov
Zlín, IČ 61716723, na rok 2012, dle přílohy č. 0198-12-P01;
2. poskytnutí investiční dotace ve výši 199.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský
domov Zlín, IČ 61716723, na nákup automobilu VW Transporter;
3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Dětský domov
Zlín, IČ 61716723, na nákup automobilu VW Transporter dle přílohy č. 0198-12P02;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0035/2012 dle přílohy č. 0198-12-P03;
5. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Integrovaná
střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na rok 2012, dle přílohy č. 0198-12-P05;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu
příspěvkové organizace Dětský domov Zlín, IČ 61716723, ve výši 260.000 Kč.

46.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R05/12

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 1.699.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0204-12-P01 na celkovou částku
289.650.000 Kč.
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47.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0159/R05/12

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola-Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, a to vrtačky otočné VR 5A, inventární
číslo 4465003, rok výroby 1973, pořizovací cena 430.189 Kč, zůstatková cena 0
Kč, formou fyzické likvidace.

48.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Obchodní akademií a Vyšší odbornou
školou Valašské Meziříčí, IČ 00843504, a Vysokou školou báňskou-Technická
univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 0201-12-P01, a to na dobu určitou
pět let od doby podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

49.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R05/12

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.09.2012 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ
00851663:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů v oboru 53-41-N/1. Diplomovaná
všeobecná sestra, kombinovaná forma, ze 40 na 70;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů ve Vyšší odborné škole
zdravotnické ze 120 na 150.
2. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832:
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 78-62-C/02 Praktická škola
dvouletá, denní forma, ze 12 na 20.
3. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121:
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 78-62-C/02 Praktická škola
dvouletá, denní forma, z 18 na 24;
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ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 30.03.2012.

50.

Školství - vyhlášení nového konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R05/12

schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Krajské pedagogickopsychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0203-12-P01.

51.

Školství - podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R05/12

schvaluje
příspěvky na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským krajem ve výši
2.412.600 Kč dle přílohy č. 0200-12-P01.

52.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje
2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2012 pro oblast předškolního, základního,
středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání dle přílohy č. 0195-12-P01.

53.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za
školní rok 2010-2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2010-2011 ve znění přílohy č.
0196-12-P01.
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54.

Uzavření smlouvy o dočasném užívání controllingového nástroje pro oblast
školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R05/12

schvaluje
uzavření smlouvy o dočasném užívání licencí systému GIST Controlling se
společností GIST, s. r. o., se sídlem Collinova 421, 500 03 Hradec Králové, IČ
60916851, dle příloh č. 0146-12-P02 a č. 0146-12-P03.

55.

Uzavření dodatků k pojistným smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R05/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úhradě pojistného mezi Zlínským krajem a
společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0150-12-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna
Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, dle
přílohy č. 0150-12-P02.

56.

Nákup a dodávka elektrické energie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R05/12

schvaluje
záměr zařazení města Otrokovice a jím založených organizací, na základě žádosti
města Otrokovice, do veřejné zakázky s názvem „NÁKUP A DODÁVKA
ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODBĚRNÁ MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK
2013“;
ukládá
Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., připravit podklady pro zařazení
města Otrokovice do veřejné zakázky včetně přípravy smlouvy s městem
Otrokovice upravující společný postup.

57.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R05/12

předává
s účinností od 21.02.2012 movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, p. o., Nivnická
1781, 688 01 Uherské Brod, IČ 014450437, dle přílohy č. 0148-12-P01,
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2. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ
00098574, dle přílohy č.0148-12-P02,
3. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ
00089982, dle přílohy č. 0148-12-P03,
4. Domov pro seniory Loučka, p. o., Loučka 128, 763 25 Loučka, IČ 70850895, dle
přílohy č. 0148-12-P04,
5. Domov pro seniory Luhačovice, p. o., Leoše Janáčka 380, 763 26 Luhačovice,
IČ 70850909, dle přílohy č. 0148-12-P05;
schvaluje
darování nepotřebného movitého majetku následujícím subjektům:
1. Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, Komná 184,
768 04 Střílky, IČ 70911789, dle přílohy č. 0148-12-P06,
2. TJ Sokol Sehradice, Sokolská 143, 763 23 Sehradice, IČ 18810641, dle přílohy
č. 0148-12-P07.

58.

Směrnice SM/23/02/12 - Vydávání právních předpisů kraje a meziresortní
připomínkování předpisů vlády

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R05/12

schvaluje
směrnici SM/23/02/12 - Vydávání právních předpisů kraje a meziresortní
připomínkování předpisů vlády dle přílohy č. 0147-12-P01.

59.

PF06-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na
úseku občanské společnosti - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
rámci PF06-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na
úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2012 ve výši 70.000 Kč o. s.
Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068, na projekt PF-06-12/046 „Výchova a
vzdělávání dobrovolníků“;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF06-12 Podprogram na
podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské
společnosti v roce 2012 ve výši:
a) 65.000 Kč o. s. Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, o. s., IČ 26631539, na
projekt PF-06-12/043 „Akreditované dobrovolnictví na Vsetínsku“;
b) 65.000 Kč Maltézské pomoci, o. p. s., Praha, IČ 26708451, na projekt PF-0612/039 „Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, osobám se zdravotním
postižením a podpory dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
c) 70.000 Kč Charitě Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, na projekt PF-0612/051 „Koordinace a organizace dobrovolnictví v Charitě Svaté rodiny Luhačovice
2012“;
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d) 60.000 Kč o. s. ADRA, Praha, IČ 61388122, na projekt PF-06-12/040
„Dobrovolníci pro Zlínsko";
e) 70.000 Kč Samari, o. s., Zlín, IČ 22671951, na projekt PF-06-12/047
"Koordinace, organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra
Samari";
2. neposkytnutí dotace v rámci PF06-12 Podprogram na podporu nestátních
neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2012
žadateli:
a) Akropolis, o. s., Uherské Hradiště, IČ 28552709, na projekt PF-06-12/048 „Máš
na to i ty? - Dobrovolnictví v centru Akropolis v roce 2012“;
b) Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-06-12/050
„Dobrovolnické centrum Uherské Hradiště".

60.

Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0172/R05/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí:
a) zánik funkce člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,
Mgr. Hynka Stesky, z důvodu zániku mandátu člena Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) zánik funkce členky výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,
Mgr. Dagmar Lacinové, z důvodu zániku mandátu členky Zastupitelstva Zlínského
kraje;
2. zvolit:
a) Ing. Zbyňka Kuderu členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava;
b) Mgr. Taťánu Nersesjan členkou výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava.

61.

Doplněný návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 14.03.2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0173/R05/12

schvaluje
doplněný návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
14.03.2012 uvedený v příloze č. 0171-12-P01.

63.

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0174/R05/12

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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a) dodatek č. 3 investičního záměru č. 661/3/150/265/11/09 - 03/01/12 „SŠPHZ
Uherské Hradiště - Vytvoření moderní technické základny“ dle přílohy č. 0165-12P01;
b) dodatek č. 4 investičního záměru č. 607/3/150/242/07/09 – 04/02/12 „Opatření
úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm“dle přílohy č. 0165-12-P02;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace:
a) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, na rok 2012, dle přílohy č. 0165-12-P03;
b) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, na rok 2012, dle přílohy č. 0165-12-P04;
3. rozpočtová opatření:
a) č. RZK/0044/2012 dle přílohy č. 0165-12-P10;
b) č. RZK/0042/2012 dle přílohy č. 0165-12-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2012/ŘDP, na
základě které se snižuje poskytnutá investiční dotace o 106.000 Kč, na celkovou
částku 352.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 00559644, na akci „Vytvoření moderní technické základny na Střední škole
průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště“, dle přílohy č. 0165-12P05;
2. poskytnutí investiční dotace ve výši 5.362.000 Kč příspěvkové organizaci
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, na akci „Realizace
opatření úspor energie na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické
Uherské Hradiště“, dle přílohy č.0165-12-P05;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0006/2012/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 8.518.000 Kč příspěvkové organizaci
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644 na akci „Vytvoření moderní
technické základny na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské
Hradiště“, dle přílohy č. 0165-12-P06;
4. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 5.438.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00559644, na akci „Realizace opatření úspor energie na
Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště“, dle přílohy
č. 0165-12-P07,
b) ve výši 533.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola
Otrokovice, se sídlem tř. T. Bati 331, 765 02 Otrokovice, IČ 61716677, na akci
„Střední průmyslová škola Otrokovice - Přeshraniční systém inovačního vzdělávání
ve středním odborném školství“, dle přílohy č. 0165-12-P08,
c) ve výši 20.512.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na akci „Opatření úspor energie Střední
školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm“, dle přílohy č.
0165-12-P09.
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64.

Sociální služby - Seniorpark Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0175/R05/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
742/3/100/100/11/10-01/01/12 s názvem "Domov pro seniory Seniorpark Valašské
Meziříčí - I. etapa" dle přílohy č. 0159-12-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2476/2011/INV mezi Zlínským
krajem a společností Průmstav, a. s., IČ 25105825, na akci "Domov se zvláštním
režimem Loučka - stavební úpravy I. etapa" dle přílohy č. 0159-12-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK 0017/2012 dle
přílohy č. 0159-12-P02.

Zlín 20. února 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jindřich Ondruš v. r.
náměstek hejtmana
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