R08/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 8. zasedání dne 19.03.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R08/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0304-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0559/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu
do 19.03.2012 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů.“ - na termín plnění 30.04.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R08/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) kulturní akcí "Valašské setkání" pořádanou Fryštáckou Javořinou, IČ 68688181,
v roce 2012;
2) oslavami 420. výročí narození Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě
pořádanými městem Uherský Brod, IČ 00291463, v roce 2012;
3) pietním aktem k 67. výročí vypálení osady Ploština pořádaným obcí Drnovice,
IČ 00557889, v roce 2012;
4) akcí "ODDECH aneb Otrokovické Dětské Divadelní ECHo" a akcí "Dopravní
soutěž mladých cyklistů" pořádanou Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,
p. o., IČ 86771442, v roce 2012;
5) akcí "Hanácko-valašské krajinské myslivecké slavnosti" pořádanou sdružením
Holešovštví trubači, IČ 22731342, v roce 2012;
6) akcí "Noc bojovníků" pořádanou sdružením EUROROMA o. s., IČ 22902457, v
roce 2012;
7) kulturní akcí "Folklorní odpoledne" pořádanou Střediskem volného času, p. o.,
IČ 75088606, v roce 2012;
8) 17. ročníkem mezinárodního divadelního festivalu SETKÁNÍ 2012 STRETNUTIE
pořádaným Městským divadlem Zlín, p. o., v roce 2012;
9) koncertem armádního sboru Alexandrovců ve Zlíně v rámci turné EUROPEAN
TOUR 2012 pořádaným společnosti TICKET ART PRODUCTION, s. r. o., IČ
24809748;
10) přehlídkou volnočasových organizací pro děti a mládež "Bambiriáda 2012"
pořádanou Krajskou radou dětí a mládeže Zlínského kraje, IČ 26524562, v roce
2012;
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11) akcí "Jízda králů" pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, p. o., IČ
60371587, v roce 2012;
12) 3. ročníkem projektu "Noc kostelů" realizovaným Arcibiskupstvím olomouckým,
IČ 00445151, v roce 2012;
13) projektem "Skopalíkův hanácký rok v Záhlinicích" pořádaným městem Hulín, IČ
00287229, v roce 2012;
14) účastí studentů Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť na závěrečné konferenci projektu
Global Classroom v Jihoafrické republice v roce 2012;
15) Mezinárodním folklorním festivalem "Vsetínský krpec" pořádaným Domem
kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114, v roce 2012;
16) konferencí "Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"
pořádanou Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury, IČ 22866442, v
Luhačovicích v roce 2012;
17) konferencí "Lidové tradice" pořádanou městem Uherský Brod, IČ 00291463, v
roce 2012;
18) vydání brožury "Paměti československých paraskupin" obcí Bánov v roce
2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Fryštácká Javořina, IČ 68688181, na
pořádání kulturní akce "Valašské setkání" ve Fryštáku roce 2012;
2) ve výši 20.000 Kč Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ
86771442, v rozdělení 10.000 Kč na akci "ODDECH aneb Otrokoivcké Dětské
Divadelní ECHo" a 10.000 Kč na akci "Dopravní soutěž mladých cyklistů"
pořádanou v roce 2012;
3) ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Holešovští trubači, IČ 22731342, na
pořádání akce "Hanácko-valašské krajinské myslivecké slavnosti" v Holešově v
roce 2012;
4) ve výši 50.000 Kč občanskému sdružení EUROROMA o. s., IČ 22902457, na
pořádání akce "Noc bojovníků" v Kroměříži v roce 2012;
5) ve výši 15.000 Kč Středisku volného času, p. o., IČ 75088606, na pořádání
kulturní akce "Folklorní odpoledne" v Holešově v roce 2012;
6) ve výši 70.000 Kč Klubu sportu a kultury Vlčnov, p. o., IČ 60371587, na
pořádání akce "Jízda králů" ve Vlčnově v roce 2012;
7) ve výši 20.000 Kč Gymnáziu Zlín-Lesní čtvrť, p. o., IČ 00559105, na účast
studentů na závěrečné konferenci projektu Global Classroom v Jihoafrické
republice v roce 2012;
8) ve výši 40.000 Kč Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, IČ
22866442, na pořádání konference "Střední Morava-křižovatka dopravních a
ekonomických zájmů" v Luhačovicích v roce 2012;
9) ve výši 3.500 Kč občanskému sdružení FC DUKLA Hranice, IČ 44940793, na
pořádání 3. ročníku sportovně-vojenské akce "Dukla a vojáci baví dětské domovy"
v roce 2012;
10) ve výši 100.000 Kč Valašskému folklornímu sdružení, IČ 41084713, na náklady
související s vystoupeními na akcích v rámci oslav 150 let založení Sokola a XV.
Všesokolského sletu v roce 2012;
11) ve výši 50.000 Kč občanskému sdružení Dům Ignáce Stuchlého SKM, o. s., IČ
67026346, na projekt "Orientační dny 2012";
12) ve výši 4.200 Kč Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole
ekonomické Zlín, p. o., IČ 00566411, na lektorné pro doučování studentů - cizinců
při zvládání českého jazyka v roce 2012;
b) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 40.000 Kč na celkovou výši
80.000 Kč Domu kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114, na pořádání
Mezinárodního folklorního festivalu "Vsetínský krpec 2012";
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
a) neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 50.000 Kč městu Hulín, IČ 00287229, na realizaci projektu "Skopalíkův
hanácký rok v Záhlinicích";
2) ve výši 30.000 Kč SH ČMS-Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje, IČ
71167498, na pořádání propagační jízdy historické hasičské techniky v roce 2012;
3) ve výši 200.000 Kč Sokolské župě Komenského, IČ 16361083, na dopravu
cvičenců na XV. Všesokolský slet v roce 2012;
4) ve výši 15.000 Kč obci Bánov, IČ 00290785, na vydání brožury "Paměti
československých paraskupin" v roce 2012;
b) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 30.000 Kč na celkovou výši
40.000 Kč Arcibiskupství olomouckému, IČ 00445151, na akci "Noc kostelů" v roce
2012.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R08/12

schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy s panem Bedřichem Ondrůškem, trvale bytem
Velehradská 1624, Staré Město, PSČ 686 03, s účinností od 30.03.2012 na dobu
neurčitou, na pronájem nemovitosti, a to zem. stavby bez č. p. na pozemku p. č. st.
1845/3 včetně pozemku p. č. st. 1845/3 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště
za roční nájemné ve výši 770 Kč + příslušná sazba DPH, dle přílohy č. 0283-12P01;
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 pozemku p. č.1249/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hostětín, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 162-1838/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení VN na pozemcích p. č. 1124/1 a p. č. 1124/2, vše ostatní plocha/silnice, v k.
ú. Zdounky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 10038_2/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 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:
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- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 4452, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Valašské Klobouky, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1640-023_2/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.060 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Slavkov, se sídlem Slavkov
114, PSČ 687 64, IČ 00291315, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování cyklistické stezky – veřejné pozemní komunikace na
částech pozemků p. č. 4220/4, ostatní plocha/silnice, p. č. 4220/5, ostatní
plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavkov u Uherského Brodu, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na
zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami cyklistické stezky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.950 Kč + DPH.

4.

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R08/12

rozhodla
1. o prominutí povinnosti úhrady části odvodu vyměřeného Masarykovu gymnáziu
a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Vsetín, Tyršova 1069, 755 01
Vsetín, IČ 00843351:
a) ve výši 3.753,60 Kč, platebním výměrem č. 13/2011 na odvod za porušení
rozpočtové kázně dle přílohy č. 0282-12-P03,
b) ve výši 21.996,80 Kč, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 23/2011 dle přílohy č. 0282-12-P04;
2. o neprominutí povinnosti úhrady odvodu neoprávněně použitých prostředků ve
výši 2.774 Kč, vyměřené Krajské pedagogicko-psychologické poradně a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín,
IČ 61716456, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně č. 3/2012 dle přílohy č. 0282-12-P09.

5.

PO - sociální služby - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R08/12

stanovuje
s účinností od 01.04.2012 plat Mgr. Martě Ševčíkové, ředitelce Domova pro
seniory Luhačovice, p. o., IČ 70850909, dle přílohy č. 0286-12-P01.
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6.

PO - odměny ředitelů škol v souvislosti s oceněním pedagogických
pracovníků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R08/12

stanovuje
odměnu pro:
- Ing. Miroslava Školoudíka, ředitele Střední školy - Centra odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0285-12-P01,
- Ing. Petra Hajného, ředitele Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0285-12-P02,
- Mgr. Marii Homolkovou, ředitelku Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ
61716677, dle přílohy č. 0285-12-P03.

7.

Projekt Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje připojení ORP Zlín a Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R08/12

schvaluje
1. uzavření "Smlouvy o spolupráci na realizaci projektu" mezi Zlínským krajem a
městem Vizovice, IČ 00284653, dle přílohy č. 0272-12-P01;
2. uzavření "Smlouvy o spolupráci na realizaci projektu" mezi Zlínským krajem a
statutárním městem Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0272-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit uzavření "Smlouvy o
spolupráci na realizaci projektu" s městem Vizovice, IČ 00284653, dle přílohy č.
0272-12-P01, a statutárním městem Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0272-12-P02,
v termínu do 30.04.2012.

8.

Zdravotnictví - Rekonstrukce kuchyně KM nemocnice – realizace akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R08/12

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kroměřížská nemocnice a.
s. – Rekonstrukce kuchyně – dodávka stavby“ formou otevřeného podlimitního
řízení dle příloh č. 0277-12-P02 až č. 0277-12-P11;
2. uzavření rámcové mandátní smlouvy se společností RTS, a. s., se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843, dle přílohy č. 0277-12-P12;
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;
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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, Ing. Tomáš Záhora, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky – Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Petr Ruber,
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 „Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně –
dodávka stavby“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0277-12-P01.

9.

Zdravotnictví - Kojenecké a dětské centrum - Valašské Meziříčí - investiční
záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R08/12

souhlasí
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu Kojeneckého a dětského
centra, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace, IČ
00851710, k posílení investičního fondu ve výši 200.000 Kč, dle přílohy č. 0271-11P02;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
838/3/170/148/02/12 „Kojenecké a dětské centrum, Valašské Meziříčí - oprava
budov“, dle přílohy č. 0271-12-P01;
2. změnu č. 1 plánu 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. 0271-12-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0062/2012 dle přílohy č. 0271-12-P04;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou a realizací akce: Kojenecké
a dětské centrum, Valašské Meziříčí - oprava budov;
ukládá
odvod prostředků z investičního fondu Kojeneckého a dětského centra, zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace, IČ 00851710, do
rozpočtu zřizovatele ve výši 704.000 Kč v termínu do 31.08.2012.
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11.

Kultura - 14|15 Baťův institut - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R08/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a
stálých expozic“ dle přílohy č. 0280-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic“, kterou
předložila společnost VESNA INTERIORS, s. r. o., se sídlem Masarykova 1194,
698 01 Veselí nad Moravou, IČ 25536699;
2. uzavření smlouvy na dodávku interiéru a stálýhc expozic akce „Krajské kulturní
a vzdělávací centrum ve Zlíně“ se společností VESNA INTERIORS, s. r. o., se
sídlem Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 25536699, dle přílohy č.
0280-12-P02;
3. zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - dodávka informační a audiovizuální techniky“ dle příloh č. 028012-P04 až č. 0280-12-P07;
4. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí práv k autorskému dílu v rámci
realizace „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně” s panem Macháčkem, se
sídlem Podvesná IX, č. 6216, Zlín 760 01, DIČ CZ 6006041745, dle přílohy č.
0280-12-P08;
jmenuje
pro veřejnou zakázku „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka
technického vybavení“:
1. komisi pro otevírání obálek: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Martina
Hromečková, DiS., a náhradníky – Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Viktor Dynka,
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, Mgr. Milan
Filip, Mgr. Pavel Macura, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky – Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. Viktor Dynka, Ing. Jana Koldová, Tomáš Pindur, 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 „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka
technického vybavení“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0280-12-P03.
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12.

Kultura - odstranění havarijního stavu HVĚZDÁRNY VAL. MEZIŘÍČÍ - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R08/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
789/3/090/050/08/11 "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - odstranění havarijního
stavu budov - 1. etapa" dle přílohy č. 0275-12-P01;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na rok 2012, dle přílohy č. 0275-12-P02;
3. odpisový plán příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, na rok 2012, dle přílohy č. 0275-12-P03.

13.

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R08/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 854/3/150/319/03/12 „Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Vsetín - výměna oken a oprava fasády“, dle přílohy č.
0278-12-P01;
b) č. 837/3/150/312/01/12 „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – rekonstrukce střechy
tělocvičny“, dle přílohy č. 0278-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0063/2012 dle přílohy č. 0278-12-P03;
3. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 05/2012 na akci „SPŠ stavební
Valašské Meziříčí – rekonstrukce střechy tělocvičny" dle přílohy č. 0278-12-P04, za
podmínky schválení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši
1.458.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, Máchova 628, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 70891320, na akci "SPŠ
stavební Valašské Meziříčí - rekonstrukce střechy";
pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Vsetín - výměna oken a oprava fasády“;
b) příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Střední průmyslová škola
stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – rekonstrukce
střechy tělocvičny“.
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14.

Školství - SPŠ a OA Uh. Brod - stavební úpravy domova mládeže - realizace
akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R08/12

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Střední průmyslová škola
a Obchodní akademie Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže – I.
etapa", formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0279-12-P02 až č. 0279-12-P07;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení
výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce "Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod – stavební
úpravy domova mládeže – I. etapa" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 027912-P01.

15.

Školství - Konzervatoř Kroměříž – stavební úpravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R08/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce akce: "Konzervatoř PJV Kroměříž –
stavební úpravy " formou zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 028112-P02 až č. 0281-12-P10 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0281-12-P11 a
současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: 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.Bc.
Miroslav Trávníček, Ing. Libor Pecháček, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky
- Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Lizancová Šárka, Jitka
Chobotová, Renata Struminská;
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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 "Konzervatoř PJV Kroměříž – stavební úpravy “ podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci
ve znění přílohy č. 0281-12-P01.

17.

Doprava - hodnocení hospodaření za rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R08/12

bere na vědomí
1. stanovisko oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, za rok 2011 dle přílohy č. 0266-12-P01;
2. stanovisko Odboru dopravy a silničního hospodářství k činnosti příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, za rok 2011 dle přílohy
č. 0266-12-P02;
3. zprávu o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, za rok 2011 dle příloh č. 0266-12-P03 a č. 0266-12P03a;
schvaluje
výsledek hospodaření za rok 2011 příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, v celkové výši 73.471,96 Kč dle přílohy č. 0266-12P04;
ukládá
řediteli dotčené organizaci přidělit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, ve výši
73.471,96 Kč do rezervního fondu dle přílohy č. 0266-12-P04, v termínu do
31.03.2012.

18.

Kultura - hodnocení hospodaření za rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R08/12

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2011 dle příloh č. 0292-12-P01 až č. 0292-12-P07;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2011 dle přílohy č. 0292-12-P08;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče
za rok 2011 dle přílohy č. 0292-12-P09;
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schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2011 v celkové výši 1.580.545,17 Kč dle přílohy č. 0292-12-P10;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče do rezervního fondu
ve výši 1.580.545,17 Kč dle přílohy č. 0292-12-P10, v termínu do 31.03.2012.

19.

Odvolání proti smluvní pokutě - VZ/2009/5/200/1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R08/12

rozhodla
o zamítnutí žádosti společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., se sídlem
Národní 984/15, 110 00 Praha 1, o prominutí smluvní pokuty plynoucí ze smluv č.
D/2009/2578/ŘDP, D/2009/2579/ŘDP, D/2009/2580/ŘDP, D/2009/2581/ŘDP,
D/2009/2582/ŘDP, D/2009/2583/ŘDP, D/2009/2584/ŘDP;
schvaluje
uzavření Dohody o vzájemném započtení pohledávek se společností Mott
MacDonald CZ, spol. s r. o., se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, dle přílohy
č. 0269-12-P03.

20.

Ukončení plnění smlouvy D/1294/2010/ŘDP - VZ/2010/5/200/1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R08/12

schvaluje
1. uzavření dohody o zániku závazkového vztahu mezi Zlínským krajem a
zpracovatelem Janem Havránkem, IČ 87210231, se sídlem J. Lady 3196, 407 47
Varnsdorf, dle přílohy č. 0270-12-P01;
2. uzavření smlouvy na zpracování plánů péče se zpracovatelem Mgr. Lenkou
Pavelčíkovou, IČ 86914987, se sídlem Vlčnov č.p. 622, PSČ 687 61, dle přílohy č.
0270-12-P02, za podmínky uzavření dohody o zániku závazkového vztahu mezi
Zlínským krajem a zpracovatelem Janem Havránkem, IČ 87210231, se sídlem J.
Lady 3196, 407 47 Varnsdorf, dle přílohy č. 0270-12-P01.
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21.

Přidělení finanční podpory (dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R08/12

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu
sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu v členění:
1. TJ Monty DS Kunovice, IČ 61704458, ve výši 73.000 Kč na Hiporehabilizacirehabilitaci zdravotně postižených dětí a dospělých pomocí živého zvířete tj. koně,
2. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. okresní organizace Vsetín,
IČ 62334417, ve výši 55.000 Kč na Skupinové, rekondiční a rehabilitační cvičení
seniorů a osob se zdravotním postižením realizované v územním obvodu
Zlínského kraje,
3. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. okresní organizace Vsetín,
IČ 62334417, ve výši 39.000 Kč na Skupinové, rekondiční a rehabilitační cvičení
seniorů a osob se zdravotním postižením realizované v územním obvodu
Zlínského kraje,
4. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Okresní organizace Uherské
Hradiště, IČ 62830392, ve výši 40.000 Kč na Ozdravně rekondiční pobyt,
edukativní program pro osoby se zdravotním postižením a seniory, program
skupinového a rehabilitačního cvičení,
5. NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., IČ 27163059, ve výši 75.000 Kč na
Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím
ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb,
6. HP-Koryčany, IČ 65828097, ve výši 23.000 Kč na Edukativní program pro rodiny
pečující o osoby se zdravotním postižením s praktickými ukázkami všech odvětví
hiporehabilitace a rozborem konkrétních rodinných financí v rámci semináře i
finanční gramotnosti,
7. HIPOCENTRUM KORYČANY, v. o. s., IČ 18188869, ve výši 79.000 Kč na
Nenechte je jen se dívat, pomozte, aby žili s námi, nejen vedle nás - integrační
hiporehabilitační pobyt pro handicapované děti,
8. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, IČ 00426351, ve výši
29.000 Kč na Předávání ocenění bezplatným dárcům krve,
9. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, IČ 00426351, ve výši
10.000 Kč na Skupinové, rekondiční a rehabilitační cvičení seniorů,
10. Svaz diabetiků ČR, územní organizace Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70640513,
ve výši 28.000 Kč na Cvičením a učením proti diabetu - rekondiční a edukační
pobyt,
11. Klub bechtěreviků o. s., IČ 00550477, ve výši 28.000 Kč na Rekondiční a
metodický pobyt pacientů s Bechtěrevovou nemocí,
12. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace
ROSKA Zlín, IČ 62181891, ve výši 15.000 Kč na Rekondiční pobyt,
13. Centrum pro seniory Zachar, o. s., IČ 26990717, ve výši 10.000 Kč na Počítače
proti bariérám,
14. Centrum pro seniory Zachar, o. s., IČ 26990717, ve výši 10.000 Kč na
Rehabilitační cvičení - pravidelným cvičením k zlepšení zdraví,
15. MAMMA HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s., IČ
70099880, ve výši 65.000 Kč na MAMMA HELP CENTRUM Zlín - provoz poradny
pro ženy s rakovinou prsu,
16. Občanské sdružení zdravotně postižených v Hulíně, IČ 26599180, ve výši
18.000 Kč na Ozdravný pobyt zdravotně postižených seniorů,
17. Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, IČ 48773883, ve výši 20.000
Kč na Oceňování bezpříspěvkových dárců krve - držitelů bronz., stříbr., zl.
Jánského medailí a držitelů Zlatého kříže 3. třídy,
18. Svaz diabetiků ČR územní organizace Vsetín, IČ 49563327, ve výši 16.000 Kč
na Zdravotní pobyty a zdravotně sportovní akce,
19. "Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s.", IČ 22692398, ve výši 43.000 Kč
na Cvičení seniorů na rehabilitačních léhátkách,
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20. Domov Jitka o. p. s., IČ 28634764, ve výši 35.000 Kč na Komunikace a
spolupráce mezi pečujícími rodinami, Domovem Jitka a specialisty,
21. Svaz diabetiků, územní organizace Kroměříž, IČ 63459558, ve výši 18.000 Kč
na Rekondičně edukativní pobyt pro diabetiky se zdravotním programem,
22. Diakonie ČCE - hospic Citadela, IČ 73632783, ve výši 60.000 Kč na Rozvoj
domácí specializované paliativní péče,
23. Rodinné centrum Valašské Klobouky, občanské sdružení, IČ 26553821, ve
výši 23.000 Kč na ,,Rodiče hrají dětem loutkové divadlo",
24. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace
Kroměříž, IČ 65828194, ve výši 38.000 Kč na Rekondiční rehabilitační pobyt pro
postižení horních a dolních končetin, páteře,
25. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub AuXilium,
IČ 65469526, ve výši 62.000 Kč na Edukativní aktivity pro osoby pečující o
blízkého s handicapem,
26. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub AuXilium,
IČ 65469526, ve výši 57.000 Kč na Alternativní rehabilitační činnosti pro děti/osoby
se ZP (zdravotní plavání, hipoterapie, canisterapie a pohybové aktivity),
27. Přátelé harmonické výchovy, o. s., IČ 26570106, ve výši 16.000 Kč na
Waldíkovy tvořivé dílny 2012,
28. Centrum pro rodinu Vizovice o. s., IČ 22856919, ve výši 23.000 Kč na Zahradní
slavnost aneb oslava dne maminek i celé rodiny,
29. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace
ONKO Zlín, IČ 62181475, ve výši 19.000 Kč na Rekondiční pobyt pro osoby po
onkologickém onemocnění,
30. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace
ONKO Zlín, IČ 62181475, ve výši 24.000 Kč na Cvičení pro onkologické pacienty v
bazénu a na karimatkách,
31. SNN v ČR, Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži, IČ
71194100, ve výši 37.000 Kč na Reedukační pobyt pro sluchově postižené,
32. AKROPOLIS, o. s., IČ 28552709, ve výši 14.000 Kč na Žijeme aktivně a
zdravě,
33. Mateřské centrum Valašské Meziříčí-EMCÉČKO, IČ 70238952, ve výši 51.000
Kč na Danceparáda aneb tancem proti nudě,
34. Mateřské centrum Valašské Meziříčí-EMCÉČKO, IČ 70238952, ve výši 46.000
Kč na Hurá děti bezpečně na prázdniny,
35. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. okresní organizace Zlín, IČ
62181017, ve výši 29.000 Kč na Rekondiční rehabilitační pobyt pro postížení
horních a dolních končetin, páteře,
36. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. okresní organizace Zlín, IČ
62181017, ve výši 15.000 Kč na Rehabilitační cvičení v bazénu, plavání,
37. Dětské centrum Beruška o. s., IČ 22864008, ve výši 22.000 Kč na Pohádkový
les s Beruškou,
38. Dětské centrum Beruška o. s., IČ 22864008, ve výši 18.000 Kč na Den pro
Berušky a Broučky,
39. Centrum pro rodinu Zlín o. s., IČ 48473936, ve výši 25.000 Kč na Den pro
rodinu,
40. Centrum pro rodinu Zlín o. s., IČ 48473936, ve výši 38.000 Kč na Prázdninové
pobyty pro rodiny s dětmi a maminky s dětmi,
41. Svaz důchodců České republiky, o. s. Krajská rada Zlínského kraje, IČ
75147921, ve výši 60.000 Kč na Informační centrum Svazu důchodců,
42. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace
Diabetiků Zlín, IČ 68726589, ve výši 18.000 Kč na Rekondiční pobyt pro diabetiky,
43. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 34.000 Kč na Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a
psychický rozvoj členů STP MO Vsetín,
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44. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 19.000 Kč na Komplexní program pro tělesně postižené občany
a jejich rodinné příslušníky ve Vsetíně a jeho spádovém území zaměřený na
problematiku správného využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené
vzhledem k jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání a s tím
spojených otázek v sociálně-právní oblasti,
45. Rada seniorů České republiky, o. s., IČ 63829797, ve výši 30.000 Kč na
Průběžné poskytování poradenské činnosti seniorům v oblasti zdravotní, sociální a
vzdělávací,
46. DOMINO cz, o. s., IČ 48472476, ve výši 12.000 Kč na POBYT PRO RODINY S
DĚTMI,
47. DOMINO cz, o. s., IČ 48472476, ve výši 23.000 Kč na RODINNOU
OLYMPIÁDU,
48. Za sklem o. s., IČ 22901531, ve výši 32.000 Kč na Rozvoj vzdělávání rodičů
prostřednictvím pohybových aktivit v péči o duševní zdraví dětí s poruchami
osobnosti,
49. Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, ve výši 28.000
Kč na Sociálně rehabilitační pobyt pro seniory a lidi se zdravotním postižením,
50. Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, ve výši 23.000
Kč na Konference a seminář pro osoby pečující o lidi s demencí,
51. Ovečka Vsetín, o. s., IČ 22888578, ve výši 14.000 Kč na Edukativní a
rehabilitační víkend pro matky pečující o děti se zdravotním postižením,
52. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdružení, IČ 26534703, ve výši
14.000 Kč na Prázdninové tvořivé dílny pro rodiny s dětmi -materiální zabezpečení,
53. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdružení, IČ 26534703, ve výši
20.000 Kč na DEN RODIN 2012,
54. Svaz diabetiků České republiky, územní organizace SD Zlín, IČ 61716936, ve
výši 14.000 Kč na Skupinové rekondiční a rehabilitační plavání a cvičení ve vodě
pro diabetiky,
55. Svaz diabetiků České republiky, územní organizace SD Zlín, IČ 61716936, ve
výši 20.000 Kč na Edukačně - preventivní pobyt se zdravotním programem pro
diabetiky 1. a 2. typu,
56. Mateřské a rodinné centrum NEBOJSA, IČ 22870211, ve výši 23.000 Kč na
Mámo, táto, frčíme... ,
57. Zdislava Vsetín, o. p. s., IČ 26870011, ve výši 36.000 Kč na Edukace
pečujících o osoby s poruchami paměti a orientace (senioři a osoby zdravotně
postižené),
58. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 30.000 Kč
na Edukativní program pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti
sociálně právní a zdravotní pro Klub zdravých seniorů a "zdravé stárnutí",
59. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 69.000 Kč
na Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Zlín,
60. Oblastní spolek Českého červeného kříže Uherské Hradiště, IČ 00426385, ve
výši 37.000 Kč na Náklady spojené s předáváním ocenění bezplatným dárcům
plné krve od 10 odběrů a dárcům derivátů krve od 40 odběrů v roce 2012,
61. Nadace Jana Pivečky, IČ 65792424, ve výši 16.000 Kč na Edukační program
pro diabetiky,
62. Nadace Jana Pivečky, IČ 65792424, ve výši 27.000 Kč na Edukační program
domácí péče,
63. ,,Mateřské centrum Slavičín, o. s.", IČ 22835091, ve výši 17.000 Kč na Dětské
Olympijské hry,
64. Mateřské a rodinné centrum Beruška, IČ 22847685, ve výši 46.000 Kč na
Cvičení miminek, batolátek a starších dětí,
65. Mateřské a rodinné centrum Beruška, IČ 22847685, ve výši 48.000 Kč na Letní
víkend s rodinou,
66. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní
odbočka Vsetín, IČ 65399447, ve výši 38.000 Kč na Sociálně rehabilitační a
turistický pobyt pro osoby s těžkým zrakovým postižením se zaměřením na výuku
prostorové orientace a sociální komunikace ve známém i neznámém terénu,
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67. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní
odbočka Vsetín, IČ 65399447, ve výši 33.000 Kč na Sociálně rehabilitační pobyt
pro osoby těžce zrakově postižené,
68. Ovečka Vsetín, o. s., IČ 22888578, ve výši 11.000 Kč na Vzdělávání a
podpora pro osoby pečující o děti s Downovým syndromem;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního
fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotní akce regionálního a
celostátního významu Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, ve výši
38.000 Kč na Konferenci ,,POMÓÓC, MÁM PSYCHÓZU".

22.

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R08/12

schvaluje
rozpočtová opatření:
1) č. RZK/0061/2012 dle přílohy č. 0288-12-P01;
2) č. RZK/0068/2012 dle přílohy č. 0288-12-P05;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu:
1. poskytnutí dotace z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na rok
2012 ve výši 607.461 Kč příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 0288-12-P02;
2. poskytnutí dotace z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na rok
2012 ve výši 1.847.626,32 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, dle přílohy č. 0288-12-P02.

23.

Sociální služby - převod z rezervního fondu, odpisové plány, investiční fondy
pro rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R08/12

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850861, k posílení
investičního fondu ve výši 41.000 Kč, dle přílohy č. 0291-12-P23;
schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb na rok 2012, dle příloh č. 0291-12-P01
až č. 0291-12-P11;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb na rok 2012, dle příloh č. 0291-12-P12 až č. 0291-12-P22.
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24.

Sociální služby - neoprávněné čerpání mzdových prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R08/12

rozhodla
neuplatnit náhradu škody vůči Ing. Jiřině Neischlové, ředitelce Domova pro seniory
Lukov, příspěvkové organizaci, IČ 70850941, ve výši 22.320 Kč v souvislosti se
zjištěními veřejnosprávních kontrol popsanými v přílohách č. 0289-12-P01 a č.
0289-12-P02;
stanovuje
s účinností od 01.04.2012 plat Ing. Jiřině Neischlové, ředitelce Domova pro seniory
Lukov, příspěvkové organizace, IČ 70850941, dle přílohy č. 0289-12-P06.

25.

Sociální služby - hodnocení hospodaření za rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R08/12

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2011 dle příloh č. 0287-12-P01 až č. 0287-12-P15;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2011 dle přílohy č. 0287-12-P16;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2011 dle přílohy č. 0287-12-P17;
schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2011 v celkové výši 1.270.034,86 Kč, dle přílohy č.
0287-12-P18;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za rok 2011 do rezervních
fondů ve výši 1.270.034,86 Kč, dle přílohy č. 0287-12-P18, v termínu do
31.03.2012.

26.

Zdravotnictví - dotace z MFČR na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (zabránění onemocnění TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R08/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0059/2012 dle přílohy č. 0293-12-P01.
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27.

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů
nehrazených ze zdravotního pojištění (odvoz a odstranění nepoužitelných
léčiv)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R08/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0058/2012 dle přílohy č. 0294-12-P01.

28.

Zdravotnictví - investiční fond a odpisový plán na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R08/12

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum
Zlín, IČ 00839281, na rok 2012, dle přílohy č. 0295-12-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, na
rok 2012, dle přílohy č. 0295-12-P02.

29.

Zdravotnictví - plán oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R08/12

vyjadřuje souhlas
1. s plánem oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2012 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0297-12-P04;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0297-12-P05;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0297-12-P06;
2. s proplacením nákladů na opravy dle části 1. bodu a) - b) tohoto usnesení, a to
za podmínky včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči
Zlínskému kraji vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba
nájemného);
schvaluje
požadavek na opravu majetku Zlínského kraje:
1. č. 840/2/170/150/02/12 "Uherskohradišťské nemocnice a. s. – Oprava svislých
páteřních vodovodních a kanalizačních stupaček Ubytovna na třídě Malinovského
p. č. 568"Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, 686 68, Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle přílohy č. 0297-12-P10, o celkových nákladech 2.140.000 Kč;
2. č. 839/2/170/149/02/12 "Uherskohradišťské nemocnice a. s. – oprava
kanalizačních stupaček a sekčních vodovodních uzávěrů v technickém
mezipatře"Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, 686 68, Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle přílohy č. 0297-12-P11, o celkových nákladech 740.000 Kč.
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30.

Zdravotnictví - hodnocení hospodaření za rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R08/12

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok
2011 dle příloh č. 0298-12-P01 až č. 0298-12-P03;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok
2011 dle přílohy č. 0298-12-P04;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2011
dle přílohy č. 0298-12-P05;
schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2011
v celkové výši 609.493,04 Kč dle přílohy č. 0298-12-P06;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví do rezervního fondu ve výši
609.493,04 Kč dle přílohy č. 0298-12-P06, v termínu do 31.03.2012.

31.

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o výpůjčce Uherskohradišťská
nemocnice a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R08/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0405/2009/ZD uzavřené mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0296-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0060/2012 dle přílohy č. 0296-12-P02.

32.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R08/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0065/2012 dle přílohy č. 0302-12-P01.
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33.

Školství - odpisové plány, investiční a rezervní fondy, odvody do rozpočtu
zřizovatele, investiční dotace, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R08/12

souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení investičních fondů příspěvkových organizací:
1. Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, ve výši 585.000 Kč;
2. Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, IČ 47935936, ve výši 750.000 Kč;
3. Základní umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, ve výši 1.174.000 Kč;
schvaluje
1. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2012 dle přílohy č. 0300-12-P001;
2. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2012 dle příloh č. 0300-12-P003 až č. 0300-12-P087;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičních fondů na rok 2012 škol a
školských zařízení:
a) Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0300-12P090;
b) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0300-12P091;
c) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č.
0300-12-P100;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0064/2012 dle přílohy č. 0300-12-P096;
5. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
853/3/150/318/03/12 s názvem "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - Oprava objektu A,
Bobrky 466" dle přílohy č. 0300-12-094;
6. investiční požadavky akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 850/3/150/315/02/12 s názvem "Základní umělecká škola Vsetín - nákup
koncertního křídla Yamaha" dle přílohy č. 0300-12-P089;
b) č. 851/2/150/316/03/12 s názvem "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Stavební úpravy budovy H pro přestěhování pekárny" dle přílohy č. 0300-12-P092;
c) č. 852/2/150/317/03/12 s názvem "SŠ-COPT Uherský Brod - nákup CNC
soustruhu" dle přílohy č. 0300-12-P093;
d) č. 858/3/150/321/03/12 s názvem " ISŠ-COP a JŠ s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí - Oprava vodovodního řádu" dle přílohy č. 0300-121P095;
e) č. 855/2/150/320/03/12 s názvem "VOŠP a SPŠM Kroměříž - nákup užitkového
automobilu" dle přílohy č. 0300-12-P098.
7. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 2/2012 příspěvkové organizaci
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816,
na přípravu a realizaci investičního požadavku č. 852/2/150/317/03/12 s názvem
"SŠ-COPT Uherský Brod - nákup CNC soustruhu", dle přílohy č. 0300-12-P097, za
podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
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ukládá
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Bojkovice, IČ 46254331, odvod
prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 877.000 Kč v
termínu do 30.11.2012;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši
1.000.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČ 15527816, na přípravu a realizace investičního
požadavku č. 852/2/150/317/03/12 s názvem "SŠ-COPT Uherský Brod - nákup
CNC soustruhu".

34.

Školství - hodnocení hospodaření za rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R08/12

bere na vědomí
stanoviska Odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a
školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za rok 2011 dle přílohy č. 030312-P02;
schvaluje
výsledky hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za
rok 2011 v celkové výši 8.819.269,21 Kč dle přílohy č. 0303-12-P01;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření do fondu
odměn v celkové výši 1.426.000 Kč a do rezervního fondu 7.393.269,21 Kč, dle
přílohy č. 0303-12-P01, do účetní závěrky za měsíc březen 2012, v termínu do
31.03.2012.

35.

Veřejná zakázka - EU peníze středním školám – Oblast podpory 1.5.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R08/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „EU peníze středním školám –
Oblast podpory 1.5.“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0301-12P02 až č. 0301-12-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek: Mgr. Marta Černá, Mgr. Libor Fusek, Ing. David
Neulinger a náhradníky – Ing. Šárka Jiříková, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Martina
Hromečková, DiS.
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2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Černá, Mgr. Libor
Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Marta Černá, Mgr. Libor Fusek, Ing. Robert
Olša, Ing. Aleš Skopalík, Ph.D., Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Šárka
Jiříková, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Bc. Zdeněk Koníček , Ing.Bc. Miroslav Trávníček,
Martina Hromečková, DiS;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost MCI SERVIS s. r. o., IČ 27718158, se
sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, k provádění úkonů nezbytných pro
výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním
údajů o veřejné zakázce „EU peníze středním školám – Oblast podpory 1.5.“,
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0301-12-P01.

36.

Stanovisko zřizovatele k výuce vybraných předmětů v cizím jazyce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R08/12

souhlasí
s rozšířením výuky vybraného předmětu v cizím jazyce (Seminář z geografie v
anglickém jazyce) ve Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, IČ
60371790.

37.

Veřejná zakázka "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R08/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje"
formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0267-12-P01 až č. 0267-12P17;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Marta Černá, Ing. Martin
Prusenovský, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Ing. Šárka Jiříková, Ing.
Petr Zahálka, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Černá, Ing. Šárka
Jiříková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Marta
Černá, Ing. Diana Pavlíčková, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr.
Pavel Hrubec MBA, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Šárka Jiříková, Ing. Jana Koldová,
Renata Struminská;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje"
Radě Zlínského kraje v termínu do 06.08.2012;
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zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost MCI SERVIS s. r. o., IČ 27718158, se
sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, k provádění úkonů nezbytných pro
výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním
údajů o veřejné zakázce "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci uvedené v příloze č. 0267-12-P18.

38.

Veřejná zakázka "Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - dodávka nového
Portálu JÚAP Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R08/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - dodávka
nového Portálu JÚAP Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení dle
příloh č. 0268-12-P01 až č. 0268-12-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Petr Zahálka,
Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Martin
Prusenovský, Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr.
Jaroslav Pospíšil;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Radim
Nuc, DiS., Mgr. Jaroslav Pospíšil, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr.
Pavel Hrubec MBA, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Libor Fusek, Mgr. Irena Křeková,
Renata Struminská;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP dodávka nového Portálu JÚAP Zlínského kraje" Radě Zlínského kraje v termínu do
06.08.2012;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony souvisejících s
realizací veřejné zakázky "Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - dodávka nového
Portálu JÚAP Zlínského kraje" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v termínu do 06.08.2012.

39.

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R08/12

schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky v plném rozsahu v souladu s rozhodnutím dle přílohy č.
0305-12-P01;
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2. zadání a opětovné vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Realizace
vzdělávacích kurzů III.“ formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh
č. 0305-12-P02 až č. 0305-12-P12 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 030512-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;
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.

40.

Uzavření smlouvy na dodávku a implementaci kompletního publikačního
systému zajišťujícího provoz oficiálních internetových stránek Zlínského
kraje a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R08/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo na dodávku a implementaci kompletního publikačního
systému zajišťujícího provoz oficiálních internetových stránek Zlínského kraje se
společností ESMEDIA a. s., se sídlem Palachovo náměstí 620/1, 772 00 Olomouc,
IČ 26838966, dle přílohy č. 0306-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0067/2012 dle přílohy č. 0306-12-P02.

41.

Projekt "Rochus", o. p. s. - změna člena dozorčí rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R08/12

bere na vědomí
ukončení členství pana Ing. Jindřicha Ondruše, náměstka hejtmana Zlínského
kraje, v dozorčí radě společnosti Park Rochus, o. p. s. dle přílohy č. 0307-12-P01;
jmenuje
Mgr. Josefa Slováka jako člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Park
Rochus, o. p. s.
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42.

Hodina Země 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R08/12

bere na vědomí a doporučuje
6. ročník celosvětové kampaně "Hodina Země" na podporu ochrany životního
prostředí, zejména v oblasti ochrany klimatu;
doporučuje
připojit se k těmto aktivitám formou vypnutí osvětlení budovy Krajského úřadu
Zlínského kraje dne 31.03.2012 v době od 20:30 do 21:30 hodin.

Zlín 19. března 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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