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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 11. zasedání dne 30.04.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R11/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0426-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0559/R13/11 – bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
30.04.2012 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů.“ - na termín plnění 28.05.2012;
2. usnesení č. 1114/R24/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
Krajského úřadu Zlínského kraje vypracovat v termínu do 30.04.2012 návrh nové
směrnice pro odpisování majetku v příspěvkových organizacích Zlínského kraje s
účinností od 01.01.2013.“ - na termín plnění 08.10.2012;
3. usnesení č. 0278/R09/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 14.05.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R11/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) mezinárodním závodem Tufo-Moraviaman triatlon pořádaným občanským
sdružením TRI-MAX sport team, IČ 26619261, v roce 2012;
2) XI. ročníkem Tenisového turnaje osobností 2012 pořádaným AutoMotoKlubem
Rallye Sport – Vsetín, občanské sdružení, IČ 75003198;
3) koncertem Václava Hudečka a jeho hostů pořádaným Sdružením Václava
Hudečka pro pořádání houslových kurzů, IČ 26633221, ke 100. výročí korunovace
sochy Panny Marie Svatohostýnské v roce 2012;
4) vydáním nového zvukového nosiče (CD-deska) dechové hudby BORŠIČANKA
občanským sdružením "BORŠIČANKA AK"-o.s., IČ 22855998, v roce 2012;
5) Mezinárodním festivalem slovenského folkloru Jánošíkov dukát 2012
pořádaným občanským sdružením JÁNOŠÍKOV DUKÁT, IČ 22830260;
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6) 15. ročníkem sportovního projektu "Valašská sportovní liga" pořádaným
Základní školou Luhačovice, p. o., IČ 49156608, na školní rok 2012/2013;
7) 45. ročníkem Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby pořádaným
městem Vizovice, IČ 00284653, v roce 2012;
8) konferencí "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje" pořádanou Zlínským
krajem v roce 2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč AutoMotoKlubu Rallye Sport - Vsetín, občanské sdružení, IČ
75003198, na pořádání XI. ročníku Tenisového turnaje osobností 2012;
2) ve výši 100.000 Kč Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů,
IČ 26633221, na pořádání koncertu Václava Hudečka a jeho hostů ke 100. výročí
korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské v roce 2012;
3) ve výši 50.000 Kč občanskému sdružením "BORŠIČANKA AK"-o.s., IČ
22855998, na vydání nového zvukového nosiče (CD-deska) dechové hudby
BORŠIČANKA v roce 2012;
4) ve výši 16.000 Kč Základní škole Luhačovice, p. o., IČ 49156608, na realizaci
15. ročníku sportovního projektu "Valašská sportovní liga" ve školním roce
2012/2013;
5) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení ARCANUS, IČ 22813403, na pořádání
III. ročníku mezinárodního kouzelnického festivalu Magic fest 2012;
b) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 25.000 Kč na celkovou částku
50.000 Kč občanskému sdružení JÁNOŠÍKOV DUKÁT, IČ 22830260, na pořádání
Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkov dukát 2012;
c) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 50.000 Kč na celkovou částku
70.000 Kč občanskému sdružení TRI-MAX sport team, IČ 26619261, na pořádání
mezinárodního závodu Tufo-Moraviaman triatlon v roce 2012;
d) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50.000 Kč Společnosti pro obnovu
Rajnochovické lesní železnice, o. s., IČ 22837892, na zemní práce a na pořízení
železničního kameniva pro budování železničky v Rajnochovicích v roce 2012;
e) rozpočtové opatření č. RZK/0098/2012 dle přílohy č. 0408-12-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 10.000 Kč městu Vizovice, IČ
00284653, na pořádání 45. ročníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise
Háby;
b) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 15.000 Kč na celkovou výši
30.000 Kč TJ Jiskře Otrokovice, IČ 18152805, na pořádání XIV. ročníku
Mezinárodního atletického halového mítinku mládeže a dospělých Otrokovice
2012.
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3.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R11/12

ukládá
1. Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3.206,22 Kč, dle
Rozhodnutí o uložení odvodu č. 6/2012 uvedeného v příloze č. 0409-12-P11;
2. Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, Velehradská 1527, 686 03
Staré Město, IČ 60371790, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 110 Kč, dle Rozhodnutí o uložení odvodu č. 7/2012
uvedeného v příloze č. 0409-12-P14;
rozhodla
1. o prominutí povinnosti zaplatit penále vyměřené občanskému sdružení
Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, Husovo nám. 229/13, 767 01
Kroměříž, IČ 69652180 ve výši 7.603 Kč, Platebním výměrem č. 7/2012 dle přílohy
č. 0409-12-P02;
2. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného
Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474 ve výši 3.206,22 Kč,
vyměřeného Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně č. 6/2012 dle přílohy č. 0409-12-P06;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0099/2012 dle přílohy č. 0409-12-P15.

4.

Zahraniční pracovní cesta Zlínského kraje do Ruské federace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R11/12

schvaluje
a) zahraniční pracovní cestu účastníkům uvedeným v příloze č. 0407-12-P01 do
Ruské federace v termínu 13.-19. května 2012, služebním autem a letecky, včetně
poskytnutí cestovních náhrad a úhrady cestovního pojištění;
b) poskytnutí finančního daru na zajištění prezentace podnikatelských subjektů v
rámci obchodní mise do Ruské federace:
1. ve výši 10.000 Kč společnosti Mezservis, s. r. o., Jiráskova 459, 755 01 Vsetín,
IČ 24815047;
2. ve výši 10.000 Kč společnosti Vape spol. s r. o., Bílanská 1647, 767 01
Kroměříž, IČ 00543551;
3. ve výši 10.000 Kč společnosti Walmag Magnetics s. r. o., Hulínská 1799/1, 767
01 Kroměříž, IČ 18189113;
4. ve výši 10.000 Kč společnosti Vitar, s. r. o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín,
IČ 00566632;
5. ve výši 10.000 Kč společnosti Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, 762 92
Zlín, IČ 46900918;
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c) rozpočtové opatření č. RZK/0102/2012 dle přílohy č. 0407-12-P03.

6.

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R11/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
Zlínským krajem a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejnou
výzkumnou institucí, se sídlem Kaloudova 30, 614 00 Brno, IČ 48511005, dle
přílohy č. 0398-12-P01;
2. doklad vázání prostředků rozpočtu č. VZR-0001-2012 dle přílohy č. 0398-12P02;
3. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. D/2521/2008/INV, uzavřené dne
10.10.2008 mezi Zlínským krajem a společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem
Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 0398-12-P03;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0636/R16/11 ze dne 22.08.2011, kterým Rada
Zlínského kraje schválila uzavření smlouvy o provedení záchranného
archeologického výzkumu mezi Zlínským krajem a Ústavem archeologické
památkové péče Brno, veřejnou výzkumnou institucí, se sídlem Kaloudova 30, 614
00 Brno, IČ 48511005, dle přílohy č. 0221-12-P01.

7.

SPZ Holešov - právní zastupování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R11/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi Zlínským krajem a JUDr.
Bronislavou Orbesovou, advokátem, č. opr. ČAK 02619, se sídlem Štefánikova
5462, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0402-12-P01;
2. plnou moc k zastupování za Zlínský kraj pro JUDr. Bronislavu Orbesovou,
advokátku, č. opr. ČAK 02619, se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, dle
přílohy č. 0402-12-P02.

8.

Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R11/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem „Domov
pro seniory Jasenka, Vsetín - projektová dokumentace“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 0405-12-P01 až č. 0405-12-P06, výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0405-12-P07 a současným uveřejněním výzvy na
profilu zadavatele;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. František
Mikeštík, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Ing.
Tomáš Záhora, Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Ing.
Aleš Houserek, Martina Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý, a náhradníky - Ing.
Tomáš Záhora, Ing. Ivana Entová, Lenka Potrusilová, DiS., Renata Struminská,
Ing. Radomír Drozd;
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 „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín – projektová dokumentace“
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0405-12-P08.

9.

Školství - SPŠ a OA Uh. Brod - domov mládeže - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R11/12

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem "Střední průmyslová
škola a Obchodní akademie Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže – I.
etapa" - dodávka stavby dle přílohy č. 0397-12-P01;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem „Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod – stavební úpravy domova
mládeže – I. etapa“, dle protokolu o omezení počtu zájemců v užším řízení dle
přílohy č. 0397-12-P02,
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0397-12-P03 až č. 0397-12-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. Milan Hudec, PhDr. Stanislav Minařík, Jitka Chobotová, Martina Hromečková,
DiS, a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing.Bc.
Miroslav Trávníček, Ing. Libor Pecháček, Mgr. Zdeňka Foltýnová.

5/15

R11/12

10.

Školství - SŠ COPT Kroměříž Regionální centrum pro strojírenství závěrečné vyhodnocení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R11/12

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "SŠ COPT Kroměříž - Regionální centrum pro
strojírenství" dle přílohy č. 0399-12-P01.

11.

PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R11/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních účelových dotací v
rámci PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji v členění:
1. Obec Machová, IČ 00568651, dotace ve výši 115.000 Kč, na projekt PF0312/0035 Hřiště pro celou rodinu;
2. Městys Buchlovice, IČ 00290866, dotace ve výši 399.000 Kč, na projekt PF0312/0028 Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb
Městyse Buchlovice;
3. Mgr. Veronika Cívelová, bytem Divišova 320, 763 61 Napajedla, dotace ve výši
315.000 Kč, na projekt PF03-12/0033 Regenerace lokality brownfield Cihelna
Napajedla;
4. MIP, spol. s r. o., IČ 46963111, dotace ve výši 291.000 Kč, na projekt PF0312/0026 Příprava k revitalizaci objektu bývalých dílen, kotelny na pevná paliva a
údržby v ZD Buchlovice;
5. NODIS interiors s. r. o., IČ 26938073, dotace ve výši 291.000 Kč, na projekt
PF03-12/0027 Příprava k revitalizaci objektu kravína ZD Buchlovice na moderní
stolářskou výrobu;
schvaluje
poskytnutí investičních účelových dotací v rámci PF03-12 Podprogram podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v
členění:
1. MEDIA MIX, s. r. o., IČ 25551361, dotace ve výši 190.000 Kč, na projekt PF0312/0029 Regenerace brownfields MEDIA MIX;
2. HOPA CZ, s. r. o., IČ 25502531, dotace ve výši 199.000 Kč, na projekt PF0312/0030 Předprojektová příprava pro revitalizaci brownfieldu na výrobní objekt
HOPA CZ;
3. E.C.S. - East s. r. o., IČ 27702448, dotace ve výši 200.000 Kč, na projekt PF0312/0031 Příprava revitalizace území brownfieldu.
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12.

Analýza pro zaměření Výzvy ROP 2.4 Podpora podnikání na území Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R11/12

schvaluje
"Analýzu pro zaměření Výzvy ROP 2.4 Podpora podnikání na území Zlínského
kraje" ve znění příloh č. 0406-12-P01 až č. 0406-12-P03.

15.

Doprava - investiční záměr, dodatky, investiční fond - změna č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R11/12

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 873/3/110/195/04/12
k provedení díla "Silnice III/43825: Ludslavice, most ev. č. 43825-1", o celkových
nákladech 5.706.000 Kč, dle přílohy č. 0391-12-P02;
B. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 1 investičního záměru č. 810/3/110/178/09/11-01/04/12 k provedení
díla "Silnice II/497: Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se sil. I/55 v
Uherském Hradišti; etapa A", o celkových nákladech 18.326.000 Kč, dle přílohy č.
0391-12-P04;
B2) dodatek č. 1 investičního záměru č. 816/3/110/184/09/11- 01/04/12 k
provedení díla "Silnice III/42820: Jalubí", o celkových nákladech 24.542.000 Kč,
dle přílohy č. 0391-12-P06;
C. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 039112-P07.

16.

Doprava - Zajištění financování aktivit v rámci BESIP a provozu dětských
dopravních hřišť ve Zlínském kraji v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R11/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace s
tím, že za způsobilé výdaje nebudou považovány u všech uvedených příjemců
výdaje uvedené v příloze č. 0390-12-P11:
1. ve výši 380.000 Kč příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu,
státní příspěvková organizace, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 12,
110 15 Praha1, na zajištění a vlastní realizaci aktivit v oblasti prevence
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) ve Zlínském kraji a
zajištění provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji (Zlín, Vsetín, Rožnov
pod Radhoštěm, Loukov) v roce 2012;
2. ve výši 60.000 Kč městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, se sídlem náměstí 7,
757 01 Valašské Meziříčí, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve
Valašském Meziříčí v roce 2012;
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3. ve výši 100.000 Kč městu Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem náměstí 3.
května 1340, 765 23 Otrokovice, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v
Otrokovicích v roce 2012;
4. ve výši 130.000 Kč městu Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115,
767 01 Kroměříž, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži v
roce 2012;
5. ve výši 50.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Brodě v roce 2012;
6. ve výši 50.000 Kč městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Hradišti v roce 2012;
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace s tím, že za způsobilé výdaje nebudou
považovány u všech uvedených příjemců výdaje uvedené v příloze č. 0390-12P11:
1. ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH ZLÍN, IČ
48473189, se sídlem Horní Němčí 13, 687 64 Uherské Hradiště, na zajištění
dopravních soutěží mladých sluchově postižených cyklistů a akce pro neslyšící
řidiče motorových vozidel ve Zlínském kraji v roce 2012;
2. ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, IČ 62330110, se sídlem Zdeňka Fibicha 1205, 757 01
Valašské Meziříčí, na zajištění dopravních soutěží mladých sluchově postižených
cyklistů a akce pro neslyšící řidiče motorových vozidel ve Zlínském kraji v roce
2012;
3. ve výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ
00426326, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, na propagaci BESIP při výukových
programech zaměřených na poskytování první pomoci a úrazovosti dětí a mládeže
ve Zlínském kraji v roce 2012.

17.

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR, změna závazného objemu na platy
a OON, příspěvek na provoz 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R11/12

bere na vědomí
dotace z Ministerstva kultury ČR, dle přílohy č. 0415-12-P01, pro příjemce dotace:
1. Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 00098639;
2. Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, IČ 70947422;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0097/2012 dle přílohy č. 0415-12-P02;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady na rok
2012, dle přílohy č. 0415-12-P04, u příspěvkových organizací:
a) Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace,
b) Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace na rok 2012;
3. příspěvek na provoz ve výši 3.300.000 Kč pro příspěvkovou organizaci 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0415-12-P05, z toho účelově 2.500.000
Kč na náklady spojené se stěhováním odborných organizací do 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU;
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4. závazný objem prostředků na platy ve výši 167.000 Kč a ostatní osobní náklady
ve výši 50.000 Kč pro příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, dle přílohy č.
0415-12-P05.

18.

Kultura - změna investičního fondu v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R11/12

schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2012, dle přílohy č.
0413-12-P01.

19.

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Duchovní
dědictví Moravy a Slezska"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R11/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o spolupráci a
spolufinancování při realizaci projektu "Duchovní dědictví Moravy a Slezska" mezi
Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, IČ 70888337, Moravskoslezským
krajem, IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 0414-12P01.

21.

Sociální služby - změna investičního fondu v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R11/12

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2012, dle přílohy č. 041212-P01.

23.

Zásady zvláštního určení platového tarifu zaměstnancům příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R11/12

schvaluje
zásady zvláštního způsobu určení platového tarifu zaměstnancům příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb dle přílohy č.
0410-12-P01 s výjimkou ředitelů těchto organizací;
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ukládá
1. ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zapracovat
zásady dle přílohy č. 0410-12-P01 do vnitřního předpisu organizace a nastavit s
účinností od 01.07.2012 způsob odměňování zaměstnanců zvláštním určením
platového tarifu (tzv. pásmové odměňování);
2. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje do konce roku 2012 zpracovat a
předložit Radě Zlínského kraje analýzu zabývající se problémem, zda
zaměstnance příspěvkových organizací působících v sociálních službách
odměňovat mzdou nebo platem.

24.

Zdravotnictví - smlouvy o nájmu nemovitostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R11/12

schvaluje
uzavření smluv o nájmu nemovitostí mezi Zlínským krajem a:
1. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně
365, PSČ 686 68, IČ 27660915, dle přílohy č. 0417-12-P01;
2. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ 767
55, IČ 27660532, dle přílohy č. 0417-12-P02;
3. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762
75, IČ 26871068, dle přílohy č. 0417-12-P03.

25.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření a změna zřizovací listiny, Uherskohradišťská
nemocnice – dodatek smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R11/12

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137:
a) nemovitosti ve vlastnictví Zlínského kraje - pozemky p. č. st. 2828, zastavěná
plocha a nádvoří, p. č. 378/23, ostatní plocha, p. č. 378/24, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
b) nemovitost ve vlastnictví Zlínského kraje - pozemek p. č. 378/22, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, za
podmínky nabytí účinnosti dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce č. O/0405/2009/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem
J. E. Purkyně, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0416-12-P06;
c) nemovitost ve vlastnictví Zlínského kraje - stavbu občanského vybavení č. p.
1512 na pozemku p. č. st. 2828, zapsanou v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec
a k. ú. Uherské Hradiště, včetně všech nedílných součástí stavby;
d) samostatné movité věci, vybavení výjezdového stanoviště Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje v Uherském Hradišti v celkové hodnotě
1.340.176,56 Kč dle přílohy č. 0416-12-P05;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, dle přílohy č. 0416-12-P04;
schvaluje
uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce č. O/0405/2009/ZD uzavřené mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně,
686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0416-12-P06.

26.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R11/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0100/2012 dle přílohy č. 0420-12-P01.

27.

Školství - investiční fondy, dotace, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R11/12

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2012:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731,
dle přílohy č. 0419-12-P01;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, IČ
00559482, dle přílohy č. 0419-12-P02;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843393, dle přílohy č. 0419-12-P03;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola praktická
Holešov, IČ 47935910, dle přílohy č. 0419-12-P04;
2. poskytnutí investiční dotace ve výši 170.000 Kč příspěvkové organizaci Odborné
učiliště a Základní škola praktická Holešov, IČ 47935910, na rekonstrukci
sociálního zařízení školy dle přílohy č. 0419-12-P05;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0101/2012 dle přílohy č. 0419-12-P06.
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28.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R11/12

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, a to frézky vertikální FV, inventární číslo C/0081,
pořizovací cena 269.363 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 1985, formou
prodeje na náhradní díly.

29.

Školství - dodatky ke smlouvám o nájmu bytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R11/12

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytových prostor mezi
příspěvkovou organizací Střední školou zemědělskou a přírodovědnou Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843547, a Ing. Bohuslavou Pajurkovou, a to na dobu určitou
do 31.08.2012 dle přílohy č. 0425-12-P01;
2. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytových prostor mezi
příspěvkovou organizací Střední školou zemědělskou a přírodovědnou Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843547, a Ing. Dušanem Dohňanským, a to na dobu určitou
do 31.08.2012 dle přílohy č. 0425-12-P02.

30.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R11/12

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedené změny v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.09.2012 u následující příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, zvýšení nejvyššího povoleného
počtu studentů v oboru vyššího odborného vzdělávání 68-41-N/03 Ekonomickoprávní činnost, denní forma, ze 160 na 280;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené změny v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 30.05.2012.
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31.

Školství - změna zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R11/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní
umělecké školy Valašské Meziříčí, IČ 00851914, dle přílohy č. 0422-12-P01.

32.

Školství - vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky a
jmenování konkursní komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R11/12

schvaluje
1. vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ředitelky Tauferovy střední odborné školy
veterinární Kroměříž, IČ 63459086, ve znění přílohy č. 0418-12-P01;
2. přizvání odborníka s hlasem poradním paní PaedDr. Věry Facové k průběhu
konkursu na funkci ředitele/ředitelky Tauferovy střední odborné školy veterinární
Kroměříž, IČ 63459086;
jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky
Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž, IČ 63459086, ve složení:
předseda komise PhDr. Stanislav Minařík, členové komise Mgr. Josef Slovák, Mgr.
Taťána Nersesjan, Ing. Petr Hajný, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Božena
Floriánová, MVDr. Stanislav Mišák.

33.

Jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R11/12

jmenuje
Ing. Jaroslava Drozda, Sokola Tůmy 1246, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, členem
školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola - Centrum
odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, s účinností od 02.05.2012.

34.

Nařízení Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R11/12

bere na vědomí
informaci o aktualizaci právních předpisů Zlínského kraje dle přílohy č. 0396-12P01;
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schvaluje
nařízení Zlínského kraje č. 6/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
zdrojů vody k hašení požárů dle příloh č. 0396-12-P02 a č. 0396-12-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana vést dokumentaci k zabezpečení zdrojů
vody ve smyslu nařízení dle přílohy č. 0396-12-P02.

36.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění ubytování a stravování č.
D/0401/2011/ŘDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R11/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění ubytování a stravování č.
D/0401/2011/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a dodavatelem Miroslav Kafka
– nápojové automaty Wittenborg, IČ 42619327, se sídlem Klabalská I/420, 760 01
Zlín, dle přílohy č. 0394-12-P01.

37.

Doprava - účelová neinvestiční dotace obci Drnovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R11/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 80.000 Kč obci Drnovice, IČ 00557889, na zajištění zimní údržby účelové
komunikace, po které je vedena autobusová linka Valašské Klobouky-TichovLoučka dle smlouvy uvedené v příloze č.0427-12-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0103/2012, dle přílohy č. 0427-12-P03.

38.

Zdravotnictví - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R11/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0104/2012 dle přílohy č. 0428-12-P01.
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39.

Registrace ochranné známky k projektu Velehrad 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R11/12

schvaluje
podání přihlášky ochranné známky dle přílohy č. 0429-12-P02 se žádostí o zápis
ochranné známky do rejstříku ochranných známek vedených Úřadem
průmyslového vlastnictví dle příloh č. 0429-12-P01 a č. 0429-12-P02.

40.

Uzavření dodatku ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R11/12

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů č. D/2172/2010/KŘ a č. D/2747/2010/KŘHS mezi Zlínským krajem a
společností FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01,
IČ 26439573, ve znění příloh č. 0430-12-P01 až č. 0430-12-P02.

Zlín 30. dubna 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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