R09/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání dne 02.04.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R09/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0346-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0473/R12/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského
kraje v termínu do 02.04.2012:
a) navrhnout a vyhodnotit varianty realizace a způsoby financování rekonstrukce
tepelného hospodářství Kroměřížské nemocnice, a. s.,
b) předložit doporučené řešení rekonstrukce tepelného hospodářství Kroměřížské
nemocnice, a. s.“
- na termín plnění 28.05.2012;
2. usnesení č. 0527/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje a vedoucímu Odboru řízení
dotačních programů dopracovat investiční záměr projektů Komunikační
infrastruktura v rámci projektu IVVS ZK a Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji
v termínu do 02.04.2012.“ - na termín plnění 16.04.2012;
3. usnesení č. 0929/R20/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic, v součinnosti s Odborem ekonomickým, předložit Radě Zlínského
kraje návrh způsobu majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených
úpravami při realizaci akce "Revitalizace třídy J.A.Bati ve Zlíně".“ - na termín plnění
14.05.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R09/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) výstavou "Nevšední podoby proutí" pořádanou obcí Ostrata, IČ 70910740, v
roce 2012;
2) propagací včelařství ve Zlínském kraji na veletrzích TECHAGRO, ANIMAL
VETEX a SILVA REGINA realizovanou Českým svazem včelařů, o. s., okresní
organizace, Zlín, IČ 62181696, v roce 2012;
3) konáním pietního aktu na "Vařákových pasekách" pořádaným obcí Lačnov, IČ
00303968, v roce 2012;
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4) výstavou "Mluvící voda" Petra Nikla ve výstavním prostoru "Vodárna" a nad
výstavou "2xPH" Patrika Hábla ve výstavním prostoru Orlovna pořádanou
občanským sdružení GALERIE ORLOVNA města Kroměříže, IČ 28557425, v roce
2012;
5) 55. Divadelním festivalem ochotnických souborů pořádaným Klubem kultury
Napajedla, p. o., IČ 70286736, v roce 2012;
6) akcemi hudebně - literárního léta na Soláni pořádanými Sdružením pro rozvoj
Soláně, o. s., IČ 26589532, v roce 2012;
7) 6. ročníkem mezinárodní soutěže odborných dovedností v oboru Řezník-uzenář
pořádaným Integrovanou střední školou-Centrem odborné přípravy a Jazykovou
školou s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, p. o., IČ 00851574, v
roce 2012;
8) akcí "Otevírání pramenů v Luhačovicích" pořádanou Městským domem kultury
Elektra Luhačovice, p. o., IČ 00373281, v roce 2012;
9) ústřední přehlídkou tanečního oboru základních uměleckých škol pořádanou
Základní uměleckou školou Kroměříž, p. o., IČ 63414929, v roce 2012;
10) open air koncertem pro Kapku naděje pořádaným Nadačním fondem Kapka
naděje, IČ 26200490, v roce 2012;
11) Mezinárodním festivalem soudobé taneční tvorby "TANECVALMEZ"
pořádaným občanským sdružení Klub TEMPO Zašová, IČ 67728227, v roce 2012;
12) akcí "Zlínské tenisové dny" pořádanou PhDr. Janem Čadou, IČ 4628033, v
roce 2012;
13) XVII. ročníkem "Horkovzdušné balóny na Valašsku" pořádaným občanským
sdružením Horkovzdušné balóny Vsetín, IČ 27043801, v roce 2012;
14) sportovně společenskou akcí "Slovácké léto 2012" pořádanou občanským
sdružením Staroměští šohající, IČ 22739050, v roce 2012;
15) 12. ročníkem Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné
pořádaným obcí Rokytnice, IČ 70805202, v roce 2012;
16) 3. ročníkem festivalu a koncertního cyklu vážné a jazzové hudby MUSICA
HOLEŠOV pořádaným občanským sdružením MUSICA Holešov, IČ 22818618, v
roce 2012;
17) 7. ročníkem regionálního kola podnikatelských soutěží "Firma roku" a
"Živnostník roku" pořádaným společností Bison & Rose s. r. o., IČ 25660004, v
roce 2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 20.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., okresní organizace, Zlín, IČ
62181696, na propagaci včelařství ve Zlínském kraji na veletrzích TECHAGRO,
ANIMAL VETEX a SILVA REGINA v roce 2012;
2) ve výši 10.000 Kč Integrované střední škole-Centru odborné přípravy a
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, p. o, IČ
00851574, na pořádání 6. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností v
oboru Řezník-uzenář v roce 2012;
3) ve výši 20.000 Kč Městskému domu kultury Elektra Luhačovice, p. o., IČ
00373281, na pořádání akce "Otevírání pramenů v Luhačovicích" v roce 2012;
4) ve výši 30.000 Kč Základní umělecké škole Kroměříž, p. o., IČ 63414929, na
pořádání ústřední přehlídky tanečního oboru základních uměleckých škol v roce
2012;
5) ve výši 15.000 Kč PhDr. Janu Čadovi, IČ 46282033, na pořádání akce "Zlínské
tenisové dny" v roce 2012;
6) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Horkovzdušné balóny Vsetín, IČ
27043801, na pořádání XVII. ročníku "Horkovzdušné balóny na Valašsku" v roce
2012;
7) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Staroměští šohající, IČ 22739050, na
pořádání sportovně společenské akce "Slovácké léto 2012" v roce 2012;
8) ve výši 80.000 Kč občanskému sdružení MUSICA Holešov, IČ 22818618, na
pořádání 3. ročníku festivalu a koncertního cyklu vážné a jazzové hudby MUSICA
HOLEŠOV v roce 2012;
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9) ve výši 5.000 Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, p. o., IČ 00092096, na
pořádání XI. ročníku Sportovních her pro lidi s handicapem Domovem pro osoby
se zdravotním postižením Velehrad v roce 2012;
10) ve výši 80.000 Kč občanskému sdružení "OBČANSKÉ BESEDY" v Žítkové, IČ
22750118, na zhotovení krojových částí a dalších doplňků a na opravu hudebních
nástrojů v roce 2012;
11) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení BIKE TRIATLON MORKOVICE, IČ
22825401, na pořádání 1. ročníku závodu horských kol v roce 2012;
12) ve výši 25.000 Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL RUDICE, IČ 60369752, na
pořádání "Oslav 90. výročí založení TJ Sokol Rudice" v roce 2012;
13) ve výši 35.000 Kč občanskému sdružení MAJÁK Bojkovice, IČ 22861050, na
pořádání II. ročníku promopřehlídky MAJÁKfest v roce 2012;
14) ve výši 35.000 Kč Jadranu ŠETLÍKOVI-studio JADRAN, IČ 10132155, na
realizaci projektu "Osobnosti naší vlasti - odkaz budoucím generacím" v roce 2012;
b) poskytnutí daru:
1) ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Kapka naděje, IČ 26200490, na charitativní
činnost fondu v roce 2012;
2) ve výši 50.000 Kč obci Lačnov, IČ 00303968, na odstranění havárie způsobené
sesuvem opěrné zídky u MŠ Lačnov, v roce 2012;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0079/2012 dle přílohy č. 0333-12-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace:
1) ve výši 30.000 Kč obci Ostrata, IČ 70910740, na pořádání výstavy "Nevšední
podoby proutí" v roce 2012;
2) ve výši 20.000 Kč obci Rokytnice, IČ 70805202, na pořádní 12. ročníku
Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné v roce 2012.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R09/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení VN na pozemku p. č. 465/11, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Pravčice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1225-202_3/2012,
- 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 2.200 Kč + DPH;
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 nadzemního
vedení VN na pozemku p. č. 317/1 (PK 317), ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Záhlinice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 112231/2012,
- 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 1.600 Kč + DPH;
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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 zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1109/27, p. č. st. 2621, p. č. st. 2626, vše v k. ú. Zlín, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- umístění a provozování 1 ks rozpojovací skříně na pozemku p. č. st. 2621 na
objektu č. p. 2528 a 1 ks rozpojovací skříně na pozemku p. č. st. 2626 na objektu
č. p. 2700, vše v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN v pozemku p. č. 1109/27 v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN
včetně 2 ks rozpojovacích skříní na objektech,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm + DPH za
kabelové vedení sítě, 1.500 Kč/1ks + DPH za rozpojovací skříň, minimálně však ve
výši 32.800 Kč + DPH.
4. Postup odprodeje bytů v objektech č. p. 1356 a 1358, ul. Štěchovice, Kroměříž
dle přílohy č. 0331-12-P01.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R09/12

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků:
- p. č. 2510/7, ostatní plocha,
- p. č. 2510/8, ostatní plocha,
- p. č. 2510/9, ostatní plocha,
- p. č. 2510/10, ostatní plocha,
- p. č. 2510/12, ostatní plocha,
- p. č. 2510/13, ostatní plocha,
- p. č. 2510/17, ostatní plocha,
- p. č. 2510/20, ostatní plocha,
- p. č. 2510/23, ostatní plocha,
- p. č. 2453/9, ostatní plocha,
- p. č. 2453/11, ostatní plocha,
- p. č. 2453/12, ostatní plocha,
- p. č. 2453/13, ostatní plocha,
- p. č. 2453/14, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice;
2. pozemku:
- p. č. 2453/10, ostatní plocha o výměře 404 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2063 -78/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice;
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3. pozemku:
- p. č. 1980/27, ostatní plocha,
- p. č. 1980/56, ostatní plocha,
- p. č. 1980/61, ostatní plocha,
- p. č. 1980/64, ostatní plocha,
- p. č. 1980/68, ostatní plocha,
- p. č. 1980/73, ostatní plocha,
- p. č. 1980/82, ostatní plocha,
- p. č. 1980/83, ostatní plocha,
- p. č. 1980/84, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 217 pro obec Luhačovice a k. ú.
Kladná - Žilín;
4. pozemků
- p. č. 2006/8, ostatní plocha, o výměře 1478 m2,
- p. č. 2006/9, ostatní plocha, o výměře 967 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1359-8571/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová,
5. pozemku
- p. č. 2561/13, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště;
6. pozemku
- p. č. 3463/103, ostatní plocha, o výměře 2564 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 4357-28/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod;
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemků:
- p. č. 1691/2, orná půda,
- p. č. 2002/165, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník.

5.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích pro rok 2013-2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R09/12

souhlasí
se zahájením notifikační procedury veřejné podpory "Závazná pravidla pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského
kraje" pro období 2013-2019 u Evropské komise dle příloh č. 0332-12-P01 až č.
0332-12-P05.
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6.

SPZ Holešov - záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R09/12

schvaluje
1. záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
části pozemku p. č. 2760/1, ostatní plocha v katastrálním území a obci Holešov do
výměry 9.000 m2, která bude z tohoto pozemku oddělena následně zpracovaným
geometrickým plánem, dle orientační situace v příloze č. 0325-12-P01;
2. záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
části pozemku p. č. 2760/1, ostatní plocha v katastrálním území a obci Holešov do
výměry 12.000 m2, která bude z tohoto pozemku oddělena následně zpracovaným
geometrickým plánem, dle orientační situace v příloze č. 0325-12-P02;
3. záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
části pozemku p. č. 2760/14, ostatní plocha do výměry 200 m2, části pozemku p.
č. 2760/19, ostatní plocha do výměry 70 m2, části pozemku p. č. 2760/57, ostatní
plocha do výměry 1.500 m2, části pozemku p. č. 2760/58, ostatní plocha do
výměry 7.000 m2 a části pozemku p. č. 2760/65, ostatní plocha do výměry 270 m2,
vše v katastrálním území a obci Holešov, které budou z těchto pozemků odděleny
následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace v příloze č.
0325-12-P03.

7.

Projekt "14|15 BAŤŮV INSTITUT" - zápis do obchodního rejstříku, uzavření
smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R09/12

schvaluje
a) uzavření "Smlouvy o připojení" k distribuční soustavě mezi Zlínským krajem a
společností Alpiq Generation (CZ) s. r. o. IČ 26735865, dle přílohy č. 0326-12-P08;
b) podání návrhu na zápis příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut do
obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně;
jmenuje
s účinností od 02.04.2012 paní Ing. Lenku Struhárovou Jančaříkovou, Ph.D., na
pracovní místo ředitelky 14|15 Baťova institutu, příspěvková organizace, dle přílohy
č. 0326-12-P05;
stanovuje
s účinností od 02.04.2012 ředitelce 14|15 Baťova institutu, příspěvková
organizace, paní Ing. Lence Struhárové Jančaříkové, Ph.D., plat dle platového
výměru v příloze č. 0326-12-P06 a cílové odměny dle přílohy č. 0326-12-P07.
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8.

Projekt: „Vsetínská nemocnice, a.s. - výstavba interního pavilonu“ - PD pro
provedení stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R09/12

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem "Vsetínská
nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilónu – zpracování PD pro provedení
stavby" dle přílohy č. 0348-12-P01;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem „Vsetínská
nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilónu – zpracování PD pro provedení
stavby“, dle protokolu o omezení počtu zájemců v užším řízení dle přílohy č. 034812-P02,
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0348-12-P03 až č. 0348-12-P06 pro výzvu
zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení,
k podání nabídky;
jmenuje
společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení ve složení: Ing. Aleš Houserek,
Ing. František Mikeštík, Ing. Karol Muránsky, Petr Ruber, Martina Hromečková,
DiS, a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Tomáš Záhora, Ing. Miluše
Miklíková, Ing. Jana Stašková, Renata Struminská.

9.

Sociální služby - transformace pobytových sociálních služeb - investiční
záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R09/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
847/3/100/110/02/12 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová I. etapa - DZP Zašová" dle přílohy č. 0324-12-P01,
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
848/3/100/111/02/12 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Velehrad-Salašská I. etapa - CHB Staré Město" dle přílohy č. 0324-12-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0076/2012 dle přílohy č. 0324-12-P03;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním přípravy a realizace akce:
1. "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I.etapa -DZP Zašová";
2. "Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská I. etapa - CHB
Staré Město ";

7/17

R09/12

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové
žádosti a předložit projektovou žádost o dotaci na projekt „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová" včetně všech
povinných příloh, dle podmínek 7. výzvy Integrovaného operačního programu,
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita a) investiční
podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových
zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, v termínu do 30.06.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové
žádosti a předložit projektovou žádost o dotaci na projekt: „Transformace
pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská I. etapa - CHB Staré Město" do 7.
výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti
sociální integrace Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních
služeb, v termínu do 30.06.2012.

10.

Kultura - Hrad Malenovice - přírodovědná expozice - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R09/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
845/3/090/055/02/12 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad
Malenovice - přírodovědná expozice" dle přílohy č. 0327-12-P01;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 09/2012 příspěvkové organizaci
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na akci "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - přírodovědná expozice" dle
přílohy č. 0327-12-P02, za podmínky schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0073/2012 dle přílohy č. 0327-12-P03;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2012 dle přílohy č.
0327-12-P04;
5. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 08/2012 příspěvkové organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na akci "Hvězdárna Valašské Meziříčí,
p. o. - odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa" dle přílohy č. 0327-12-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Hrad Malenovice - přírodovědná expozice;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit zrušení závazného vztahu ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2012 - v usnesení č. 0581/Z18/11 ze dne 14.12.2011, v části přílohy č. 104011Z-P01, kapitola 8.5" Dotace organizacím zřízeným a založeným Zlínským
krajem", kterým bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace Hvězdárně
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na investiční akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí –
odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa ve výši 2.920.000 Kč;
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2. schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 2.695.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Soudní ul. č. 1, 760 01 Zlín, IČ
00089982, na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice
- přírodovědná expozice".

11.

Projekt: "Inovační vouchery ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R09/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. ÚRR D-2011/0166/OKP o poskytnutí dotace na
realizaci projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji“ (registrační číslo
CZ.1.12/2.2.00/24.01368), uzavřené dne 08.12.2011 s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0329-12-P01.

12.

"Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R09/12

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu ROP 4.2 "Projekt
technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+", s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0330-12-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu Smlouvu o
poskytnutí dotace na realizaci projektu ROP 4.2 "Projekt technické asistence ROP
- Kohezní politika 2014+", s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava,
IČ 75084911, dle přílohy č. 0330-12-P01 v termínu do 11.06.2012.

13.

Aktualizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R09/12

bere na vědomí
informaci o plnění Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje
2008-2013, dle přílohy č. 0328-12-P01;
odvolává
členy řídícího výboru Regionální inovační strategie členy pro období let 2008-2013
dle přílohy č. 0328-12-P02 s účinností od 03.04.2012;
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jmenuje
1. členy řídícího výboru Regionální inovační strategie pro období let 2012-2020 dle
přílohy č. 0328-12-P03 s účinností od 03.04.2012;
2. členy pracovních skupin pro aktualizaci Regionální inovační strategie Zlínského
kraje ve složení dle přílohy č. 0328-12-P04 s účinností od 03.04.2012 do
27.09.2012;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit ke schválení zpracovaný
dokument Regionální inovační strategie 2013-2020 v termínu do 20. 8. 2012.

15.

Dopravní obslužnost - účelová dotace ze SR pro dopravce ČD, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R09/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0072/2012 dle přílohy č. 0309-12-P02.

16.

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R09/12

bere na vědomí
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou galerii výtvarného
umění ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00094889, v celkové výši 420.000 Kč
dle přílohy č. 0339-12-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0070/2012 dle přílohy č. 0339-12-P02.

17.

Kultura - předání majetku k hospodaření, převod mezi fondy, změna
investičního fondu na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R09/12

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982:
a) nemovitost ve vlastnictví Zlínského kraje - budova bez čp/če, na pozemku p. č.
st. 3620 (depozitář muzea), v katastrálním území Otrokovice vč. všech nedílných
součástí a příslušenství stavby v celkové hodnotě 27.207.000,20 Kč dle přílohy č.
0338-12-P01;
b) movité věci v celkové hodnotě 3.897.429,00 Kč dle přílohy 0338-12-P01;
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souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Slováckého muzea v Uherském Hradišti, IČ 00092126, k posílení investičního
fondu ve výši 47.000 Kč, dle přílohy č. 0338-12-P02;
schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na rok 2012, dle přílohy č.
0338-12-P03.

18.

Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska dodatek č. 2 ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R09/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt
"Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska" uzavřené
mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ
75084911, dle přílohy č. 0337-12-P01;
2. změnu finančního rámce projektu "Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka,
Luhačovicka a Rožnovska" dle přílohy č. 0337-12-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0069/2012 dle přílohy č. 0337-12-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu dodatek č. 2 ke
smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt „Koordinace a řízení IPRÚ
Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska“, dle přílohy č. 0337-12-P01, v termínu
do 30.04.2012.

19.

Dotace pro začínající včelaře - 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R09/12

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0075/2012 dle přílohy č. 0311-12- P02;
2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným žadatelům na realizaci
projektu začínající včelař v souladu s pravidly PF08-12 Podprogram pro začínající
včelaře ve výši dle přílohy č. 0311-12-P04, a za podmínek uvedených v příloze č.
0311-12-P03;
3. poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným náhradníkům na realizaci
projektu začínající včelař v souladu s pravidly PF08-12 Podprogram pro začínající
včelaře za předpokladu nedočerpání celkového objemu všech dotací poskytnutých
vybraným žadatelům, za podmínek uvedených v příloze č. 0311-12-P03 a ve výši a
v pořadí dle přílohy č. 0311-12-P04;
4. vzor smlouvy s příjemci podpory dle přílohy č. 0311-12-P03.
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20.

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R09/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0071/2012 dle přílohy č. 0312-12-P01.

21.

Veřejná zakázka "Údržba zvláště chráněných území ve Zlínském kraji 2012"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R09/12

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Údržba ZCHÚ ve
Zlínském kraji 2012" dle příloh č. 0313-12-P01 a č. 0313-12-P02;
schvaluje
a) výběr nejvhodnější nabídky pro:
1. část 1, část 3 a část 11 uchazeče Zelené údolí u Doubrav, se sídlem Doubravy
č. p. 123, 763 45 Doubravy;
2. část 2 uchazeče Jaroslava Omelky, Před Branou 174, 686 01 Uherské Hradiště;
3. část 4, část 7 a část 9 uchazeče Pozemkový spolek Naše Příroda, Zabartoníčí
1023, 687 25 Hluk;
4. část 5, část 10 a část 13 uchazeče ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní 1,
760 01 Zlín;
5. část 6 a část 8 uchazeče Michala Šuráně, Popov 130, 763 33 Štítná nad Vláří;
6. část 12 uchazeče Klub pro turistiku, přírodu a životní prostředí, občanské
sdružení, se sídlem Zádveřice - Raková č. p. 3, 763 12;
7. část 14 uchazeče ZO ČSOP Portáš, se sídlem Jasenná č. p. 246, 763 12;
8. část 15 uchazeče Josefa Sedláčka, Tyršova 266, 768 02 Zdounky;
9. část 16, část 19 a část 20 uchazeče ČSOP SALAMANDR, Tvarůžkova 1805,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm;
10. část 17 uchazeče Břetislava Škabrahy, Chrastěšovské paseky 35, 763 12
Vizovice;
11. část 18 uchazeče Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Poutní 588,
768 72 Chvalčov;
12. část 21 uchazeče LesFree s. r. o., se sídlem Kašava č. p. 290, 763 19;
b) uzavření smlouvy pro:
1. část 1, část 3 a část 11 s uchazečem Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy č. p. 123, 763 45 Doubravy dle příloh č. 0313-12-P03, č. 0313-12-P05 a
č. 0313-12-P13;
2. část 2 s uchazečem Jaroslavem Omelkou, Před Branou 174, 686 01 Uherské
Hradiště dle přílohy č. 0313-12-P04;
3. část 4, část 7 a část 9 s uchazečem Pozemkový spolek Naše Příroda,
Zabartoníčí 1023, 687 25 Hluk dle příloh č. 0313-12-P06, č. 0313-12-P09 a č.
0313-12-P11;
4. část 5, část 10 a část 13 s uchazečem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní
1, 760 01 Zlín dle příloh č. 0313-12-P07, č. 0313-12-P12 a č. 0313-12-P15;
5. část 6 a část 8 s uchazečem Michalem Šuráněm, Popov 130, 763 33 Štítná nad
Vláří dle příloh č. 0313-12-P08 a č. 0313-12-P10;
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6. část 12 s uchazečem Klub pro turistiku, přírodu a životní prostředí, občanské
sdružení, se sídlem Zádveřice-Raková čp. 3, 763 12 Zádveřice-Raková dle přílohy
č. 0313-12-P14;
7. část 14 s uchazečem ZO ČSOP Portáš, se sídlem Jasenná č. p. 246, 763 12
Jasenná dle přílohy č. 0313-12-P16;
8. část 15 s uchazečem Josefem Sedláčkem, Tyršova 266, 768 02 Zdounky dle
přílohy č. 0313-12-P17;
9. část 16, část 19 a část 20 s uchazečem ČSOP SALAMANDR, Tvarůžkova 1805,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle příloh č. 0313-12-P18, č. 0313-12-P21 a č.
0313-12-P22;
10. část 17 s uchazečem Břetislavem Škabrahou, Chrastěšovské paseky 35, 763
12 Vizovice dle přílohy č. 0313-12-P19;
11. část 18 s uchazečem Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Poutní
588, 768 72 Chvalčov dle přílohy č. 0313-12-P20;
12. část 21 s uchazečem LesFree s. r. o., se sídlem Kašava č. p. 290, 763 19
Kašavadle přílohy č. 0313-12-P23;
ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči, dle příloh č. 0313-12-P03 až č. 0313-12-P23, v termínu do
03.05.2012.

24.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R09/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2012, dle přílohy č. 0340-12-P05:
a) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí
ve výši 61.056 Kč;
b) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, se sídlem Burešov
3675, 760 01 Zlín ve výši 51.840 Kč;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Zlín, IČ 70850887, dle přílohy č. 0340-12-P06;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Fryšták, IČ 70850950, dle přílohy č. 0340-12-P07;
3. snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Domov s
chráněným bydlením Zlín, IČ 70850887, o 118.000 Kč, z částky 1.625.000 Kč na
částku 1.507.000 Kč k 30.06.2012;
ukládá
navýšení odvodu prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Domov s
chráněným bydlením Fryšták, IČ 70850950, do rozpočtu zřizovatele o 118.000 Kč,
z částky 595.000 Kč na částku 713.000 Kč v termínu do 31.05.2012.
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25.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R09/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0074/2012 dle přílohy č. 0344-12-P01.

26.

Školství - investiční fond, investiční požadavek, dotace, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R09/12

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
859/3/150/322/03/12 s názvem "ZUŠ Uherský Brod - pořízení movitého majetku"
dle přílohy č. 0343-12-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, dle přílohy č. 0343-12-P02;
3. poskytnutí investiční dotace ve výši 199.000 Kč příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, na přípravu a realizaci investičního
požadavku č. 859/3/150/322/03/12 s názvem "ZUŠ Uherský Brod - pořízení
movitého majetku" dle přílohy č. 0343-12-P03;
4. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0077/2012 dle přílohy č. 0343-12-P04;
b) č. RZK/0078/2012 dle přílohy č. 0343-12-P05.

27.

Školství - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R09/12

bere na vědomí
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323, a městem Uherské
Hradiště, IČ 00291471, na dobu neurčitou od 01.09.2011 dle přílohy č. 0342-12P01.

28.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R09/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího
subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost mezi Zlínským krajem a ČR - Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, IČ 00022985, ve znění přílohy č. 0347-12-P01.
14/17

R09/12

29.

Uzavření dodatku ke Grantové smlouvě projektu Partnerství Leonardo da
Vinci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R09/12

schvaluje
uzavření dodatku ke Grantové smlouvě č. CZ/11/LLP-LdV/PS/134003 dle příloh č.
0345-12-P01 a č. 0345-12-P02.

30.

11. ročník Ocenění žáků Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R09/12

bere na vědomí
vyhlášení 11. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v
mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin zveřejněním výzvy k předkládání
návrhů dle přílohy č. 0341-12-P01.

31.

Veřejná zakázka "Územní studie Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č.
280"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R09/12

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise na realizaci veřejné zakázky "Územní studie
Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č. 280" dle přílohy č. 0310-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Územní studie Řešení koridoru
železnice Vizovice - trať č. 280", kterou předložila společnost MORAVIA
CONSULT Olomouc a. s., IČ 64610357, se sídlem Legionářská 1085/8, 77900
Olomouc;
2. uzavření smlouvy se společností MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., IČ
64610357, se sídlem Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc;
ukládá
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu předložit k podpisu
smlouvu o dílo s vybraným uchazečem MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., IČ
64610357, se sídlem Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, dle přílohy č. 0310-12P02, v termínu do 19.04.2012.
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32.

Projekt "Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R09/12

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 21/57 na zabezpečení realizace projektu "Zefektivnění řízení lidských
zdrojů na KÚZK" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem vnitra ČR, ve
znění přílohy č. 0316-12-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 21/57 v termínu do 30.04.2012.

33.

Projekt "Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na
KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R09/12

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Rovné příležitosti a
slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK" dle příloh č. 0317-12-P02 a č.
0317-12-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0080/2012 dle přílohy č. 0317-12-P06;
3. uzavření partnerské smlouvy mezi Zlínským krajem a:
a) Okresní hospodářskou komorou Zlín, IČ 60733446, dle přílohy č. 0317-12-P08,
b) Rodinným centrem Kamarád–Nenuda o. s., IČ 22692398, dle přílohy č. 031712-P09;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na projekt "Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného
života na KÚZK", reg.č. CZ.1.04/3.4.04/.76.00011 dle přílohy č. 0317-12-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Rovné
příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK" z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanosti, v termínu do 31.03.2015.

16/17

R09/12

36.

Směrnice SM/43/02/12 Obecně prospěšné společnosti - pravidla řízení a
dokumenty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R09/12

schvaluje
směrnici SM/43/02/12 Obecně prospěšné společnosti - pravidla řízení a
dokumenty dle přílohy č. 0320-12-P01;
doporučuje
obecně prospěšným společnostem založeným Zlínským krajem (Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., Energetická agentura Zlínského kraje,
o. p. s. a Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.) schválit směrnici SM/43/02/12
Obecně prospěšné společnosti - pravidla řízení a dokumenty dle přílohy č. 032012-P01, a to v částech, které se k fungování dané společnosti vztahují, a ředitelům
společností postupovat dle schválené směrnice.

Zlín 2. dubna 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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