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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 28.05.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R13/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0544-12-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 28.05.2012:
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 20.08.2012;
2. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v případě schválení darovací
smlouvy Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.06.2011 předložit Radě Zlínského
kraje Dohodu o spolupráci Zlínského kraje s Tělovýchovnou jednotou MEZ Vsetín
o podmínkách realizace výstavby a užívání Víceúčelové sportovní haly u
Masarykova gymnázia Vsetín v termínu do 28.05.2012.“ - na termín plnění
20.08.2012;
3. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
28.05.2012 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů.“ - na termín plnění 20.08.2012;
4. usnesení č. 0560/R13/11 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví ve spolupráci s Odborem investic zpracovat návrh
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projektu „Centrálního informačního
nemocničního systému“, v termínu do 28.05.2012.“ - na termín plnění 25.06.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R13/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) pohybovým programem "Holešovské děti v pohybu" realizovaným občanským
sdružením Olympia, IČ 26627698, v roce 2012;
2) festivalem 44. KROMĚŘÍŽSKÉHO HUDEBNÍHO LÉTA pořádaným Domem
kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, IČ 70962642, v roce 2012;
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3) oslavami 50. výročí založení Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město
pořádanými Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, p. o., IČ
60371790, v roce 2012;
4) akcí "Myslivecké odpoledne" pořádanou Mysliveckým sdružením Němetice Doubrava, IČ 60042150, v roce 2012;
5) Rybářskými závody mládeže pořádanými Moravským rybářským svazem, o. s.,
místní organizace Zlín, IČ 00547956, v roce 2012;
6) krajským seminářem "Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice"
pořádaným statutárním městem Zlín a Zlínským krajem v roce 2012;
7) oslavami 70 let založení TJ Sokol Mistřice pořádanými TJ - Sokol Mistřice, IČ
61704261, v roce 2012;
8) 18. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu "Romská píseň 2012"
pořádaným Demokratickou aliancí Romů ČR, IČ 60042249, v roce 2012;
9) 5. ročníkem sportovně a kulturně-společenské akce "Memoriál Františka
Strnada", pořádaným Kuželkářským klubem Slavičín, IČ 22730583, v roce 2012;
10) 11. ročníkem soutěže "Evropská kvetoucí sídla - Entente Florale Europe"
pořádaným Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., IČ 44684932, v
roce 2012;
11) 14. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE
2012 pořádaným občanským sdružením Divadelní Luhačovice, IČ 27023036;
12) 16. ročníkem halového turnaje "O pohár hejtmana Zlínského kraje" pořádaným
Volejbalovým sportovním klubem, o. s., IČ 48491977, v roce 2012;
13) VI. ročníkem Memoriálu Jiřího Bodejčka pořádaným společností
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Kroměříž, IČ
67777295, v roce 2012;
14) 10. ročníkem mezinárodního folklorního festivalu "Babí léto" pořádaným
městem Valašské Meziříčí v roce 2012;
15) V. ročníkem "Rožnovské olympiády dětí a mládeže" pořádaným městem
Rožnov pod Radhoštem v roce 2012;
16) třemi dostihovými odpoledni na dostihovém závodišti ve Slušovicích
pořádanými Nadačním fondem Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích, IČ
28282051, v roce 2012;
17) realizací projektu filmu a docu-dramatu "Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů"
společnosti three brothers, spol. s r. o., IČ 43003206;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Olympia, IČ 26627698, na realizaci
pohybového programu "Holešovské děti v pohybu" v roce 2012;
2) ve výši 50.000 Kč Folklornímu sdružení České republiky, IČ 00541206, na
pořádání XIX. Mezinárodního armádního folklorního festivalu "Rožnovská valaška"
v roce 2012;
3) ve výši 30.000 Kč Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, p. o., IČ
60371790, na pořádání oslav 50. výročí založení Střední odborné školy a
Gymnázia Staré Město, v roce 2012;
4) ve výši 15.000 Kč Mysliveckému sdružení Němetice - Doubrava, IČ 60042150,
na pořádání akce "Myslivecké odpoledne" v roce 2012;
5) ve výši 10.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizace Zlín,
IČ 00547956, na pořádání Rybářských závodů mládeže v roce 2012;
6) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení RÁJ - obec Veselá, o. s., IČ 22672362,
na setkání rodáků a občanů z Veselé a zhotovení a osazení valacha v nadživotní
velikosti při slavnostním setkání v roce 2012;
7) ve výši 25.000 Kč TJ - Sokol Mistřice, IČ 61704261, na pořádání oslav 70 let
založení TJ Sokol Mistřice v roce 2012;
8) ve výši 20.000 Kč Demokratické alianci Romů ČR, IČ 60042249, na pořádání
18. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Romská píseň 2012" v roce 2012;
9) ve výši 15.000 Kč Kuželkářskému klubu Slavičín, IČ 22730583, na pořádání 5.
ročníku sportovně a kulturně-společenské akce "Memoriál Františka Strnada" v
roce 2012;
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10) ve výši 20.000 Kč Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., IČ
44684932, na pořádání 11. ročníku soutěže "Evropská kvetoucí sídla - Entente
Florale Europe" v roce 2012;
11) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Divadelní Luhačovice, IČ 27023036,
na pořádání 14. ročníku přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ
LUHAČOVICE 2012;
12) ve výši 15.000 Kč společnosti Českomoravská myslivecká jednota, okresní
myslivecký spolek Kroměříž, IČ 67777295, na pořádání VI. ročníku Memoriálu
Jiřího Bodejčka v roce 2012;
13) ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu Rozvoj dostihového sportu ve
Slušovicích, IČ 28282051, na pořádání tří dostihových odpolední na dostihovém
závodišti ve Slušovicích, a to dne 05.07.2012 ve výši 75.000 Kč, dne 08.09.2012
ve výši 75.000 Kč a dne 14.10.2012 ve výši 50.000 Kč;
14) ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení MADE IN CZ production, IČ
22870296, na propagaci filmu "Příběh z periferie";
15) ve výši 25.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Loučka, IČ 68729570, na
pořádání akce "Hasičský víkend v Loučce";
16) ve výši 50.000 Kč Okresnímu fotbalovému svazu Uherské Hradiště, IČ
22880283, na realizaci projektu "Tréninkové kempy pro fotbalové talenty regionu" v
roce 2012;
17) ve výši 25.000 Kč Myslivecké společnosti NIVA BOJKOVICE, IČ 65325982, na
pořádání střeleckých závodů na myslivecké střelnici v Bojkovicích v roce 2012;
18) ve výši 25.000 Kč Mysliveckému sdružení Rusava, IČ 47930047, na pořádání
akce "Myslivecké odpoledne a večer pro děti a mládež" v roce 2012;
19) ve výši 10.000 Kč Volejbalovému sportovnímu klubu, o. s., IČ 48491977, na
pořádání 16. ročníku halového turnaje "O pohár hejtmana Zlínského kraje" v roce
2012;
b) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 30.000 Kč na celkovou částku
50.000 Kč PhDr. Miroslavě Polákové, Ph.D., Uherský Brod, na projekt
"Protifašistický odboj na Uherskobrodsku v letech 1939-1945, I. díl (Uherský Brod
a jeho nejbližší okolí);
c) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč panu Františku Šarišskému, bytem
Vodní 4201, Zlín na pořádání akce "Skládanka pro seniory" ve Zlíně v roce 2012;
d) úhradu věcných nákladů ve výši 50.000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., IČ
28621221, za ubytování účastníků ze Zlínského kraje na 3. ročníku celostátní
pěvecké soutěže pro handicapované talenty "Nad oblaky aneb Každý může být
hvězdou" dne 14.09.2012. Tato částka bude poukázána společnosti Rakas, spol. s
r. o., IČ 18559701, (vlastník Hotelu Flora v Olomouci);
e) rozpočtové opatření č. RZK/0127/2012 dle přílohy č. 0519-12-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 25.000 Kč obci Nivnice, IČ 00291170, na pořádání 3. společenskokulturní akce Kupkofest 2012;
b) ve výši 50.000 Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ 26589532, na pořádání
Mezinárodního folklorního festivalu "Soláň 2012 - Léto na Solání a ve Velkých
Karlovicích" v srpnu 2012;
c) ve výši 800.000 Kč společnosti three brothers, spol. s r. o., IČ 43003206, na
realizaci projektu filmu a docu-dramatu "Cyril a Metoděj-Apoštolové Slovanů" dle
přílohy č. 0519-12-P02.
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3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R13/12

souhlasí
1. s ukončením nájmu bytu nacházejícího se v přízemí objektu občanské
vybavenosti č. p. 1356, stojícím na pozemku p. č. st. 430/1, obec a k. ú. Kroměříž
příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou potravinářskou a Střední
průmyslovou školou mlékárenskou Kroměříž, IČ 47935936, panu Rudolfu
Pavlíčkovi, Štěchovice 1356, Kroměříž ke dni 09.06.2012 dohodou dle přílohy č.
0517-12-P02;
2. s pronájmem bytu č. 1358/1 nacházejícího se v 1. nadzemním podlaží objektu k
bydlení č. p. 1358 na pozemku p. č. st. 1705, spoluvlastnického podílu na
společných částech objektu k bydlení č. p. 1358 a pozemcích p. č. st. 1705, p. č.
441/16, p. č. 3601 o velikosti 14877/56765, vše obec a k. ú. Kroměříž
příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou potravinářskou a Střední
průmyslovou školou mlékárenskou Kroměříž, IČ 47935936, panu Rudolfu
Pavlíčkovi, Štěchovice 1356, Kroměříž na dobu neurčitou ode dne 10.06.2012 za
nájemné (bez záloh za poskytované služby) ve výši 3.368 Kč od 10.06.2012 do
30.06.2012, ve výši 4.812 Kč/měsíčně od 01.07.2012 do 31.12.2012, ve výši 7.235
Kč/měsíčně od 01.01.2013 dle přílohy č. 0517-12-P03;
3. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov s chráněným bydlením
Zlín, IČ 70850887, a to mrazicí box, inv. číslo 20300020, pořizovací cena 257.250
Kč, zůstatková cena (k 30.04.2012) 43.924 Kč, formou prodeje za cenu v místě a
čase obvyklou;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy 2 x zemní
kabelové vedení NN v pozemku p. č. 12490/32, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nový
Hrozenkov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1669155/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy 2 x zemní kabelové vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.200 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Alpiq Generation (CZ) s. r. o., se
sídlem Kladno, Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03, IČ 26735865, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování v budově bez č. p./č. e na pozemku p. č. st. 3296 v k. ú.
Zlín (dále jen budova) energetického zařízení - VN distribučního rozvaděče,
přetínání budovy vodiči a umisťování v ní vedení, v rozsahu stanoveném dle
situačního plánu č. 0517-12-P01,
- vstup do budovy v souvislosti se zřízením, obnovou a provozem energetického
zařízení - VN distribučního rozvaděče nebo vedení,
na dobu existence energetického zařízení - VN distribučního rozvaděče za
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936,:
- podpisem dohody o ukončení nájmu dle bodu 1. části "souhlasí" tohoto usnesení
a smlouvy o nájmu bytu dle bodu 2. části "souhlasí" tohoto usnesení,
- převzetím bytu nacházejícího se v přízemí objektu občanské vybavenosti č. p.
1356, stojícím na pozemku p. č. st. 430/1, obec a k. ú. Kroměříž od stávajícího
nájemce pana Rudolfa Pavlíčka včetně podpisu předávacího protokolu,
- předáním bytu č. 1358/1 nacházejícího se v 1. nadzemním podlaží objektu k
bydlení č. p. 1358 na pozemku p. č. st. 1705, spoluvlastnického podílu na
společných částech objektu k bydlení č. p. 1358 a pozemcích p. č. st. 1705, p. č.
441/16, p. č. 3601 o velikosti 14877/56765, vše obec a k. ú. Kroměříž novému
nájemci panu Rudolfu Pavlíčkovi včetně podpisu předávacího protokolu.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R13/12

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1115/59, ostatní plocha,
- p. č. 2540/5, ostatní plocha,
- p. č. 2741/1, ostatní plocha,
- p. č. 2821/101, zahrada,
- p. č. 3098/2, ostatní plocha,
- p. č. 3202/3, ostatní plocha,
- p. č. 3202/15, ostatní plocha,
- p. č. 3202/16, ostatní plocha,
- p. č. 3202/17, ostatní plocha,
- p. č. 3439/2, ostatní plocha,
- p. č. 3439/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12618 pro obec a k. ú. Kroměříž;
2. pozemků
- p. č. 5396/4, ostatní plocha,
- p. č. 14784/8, ostatní plocha,
- p. č. 14800/2, ostatní plocha,
- p. č. 14800/3, ostatní plocha,
- p. č. 14800/4, ostatní plocha,
- p. č. 14800/5, ostatní plocha,
- p. č. 14800/7, ostatní plocha,
- p. č. 14901/2, ostatní plocha,
- p. č. 14901/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3097 pro obec a k. ú. Vsetín;
3. pozemku
- p. č. 1917/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3451 pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka;
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4. části pozemku
- dílu "a" o výměře 390 m2 z pozemku p. č. 14800/1, ostatní plocha,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6431-36/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:

a

1. bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na nemovitostech
a)
- č. 1358/1 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 148,77 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 14877/56765,
b)
- č. 1358/2 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 58,43 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 5843/56765,
c)
- č. 1358/3 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 141,27 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
14127/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 14127/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 14127/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 14127/56765,
d)
- č. 1358/4 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 111,69 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 11169/56765,
e)
- č. 1358/5 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 107,49 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
10749/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 10749/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 10749/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 10749/56765,
dle prohlášení vlastníka budovy č. p. 1358, objekt k bydlení, na pozemku p. č. st.
1705, pozemku p. č. st. 1705, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 441/16, ostatní
plocha a p. č. 3601, jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro
obec a k. ú. Kroměříž. Bytové jednotky pod písm. a), c), d) a e) budou přednostně
nabídnuty stávajícím nájemcům bytů, kteří mají uzavřenu smlouvu na dobu
neurčitou, za podmínek stanovených v Zásadách prodeje dle přílohy č. 0513-12P01;
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2 . nemovitostí
- stavby č. p. 1356, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 430/1,
- stavby bez čp/če, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 3139,
- stavby bez čp/če, garáž, na pozemku p. č. st. 430/3,
- pozemku p. č. st. 430/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 3139, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 430/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 441/4, zahrada,
- pozemku p. č. 3600, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 441/7, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž.
B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení, a to:

a

1. nemovitostí
- stavby č. p. 1356, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 430/1,
- stavby bez čp/če, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 3139,
- stavby bez čp/če, garáž, na pozemku p. č. st. 430/3,
- pozemku p. č. st. 430/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 3139, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 430/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 441/4, zahrada,
- pozemku p. č. 3600, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 441/7, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž,
formou výběrového řízení dle přílohy č. 0513-12-P02;
2. bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na nemovitostech
- č. 1358/2 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 58,43 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 5843/56765,
dle prohlášení vlastníka budovy č. p. 1358, objekt k bydlení, na pozemku p. č. st.
1705, pozemku p. č. st. 1705, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 441/16, ostatní
plocha a p. č. 3601, jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro
obec a k. ú. Kroměříž, formou výběrového řízení dle přílohy č. 0513-12-P03;
C. Prohlášení vlastníka dle § 4, zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 0513-12-P04;
D. Zásady pro prodej bytových jednotek, spoluvlastnických podílů
nemovitostech ve vlastnictví Zlínského kraje dle přílohy č. 0513-12-P01;

na

II. pověřit příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 1358, Kroměříž, 767 54, IČ
47935936, správou objektu bydlení č. p. 1358 na pozemku p. č. st. 1705, obec a k.
ú. Kroměříž v intencích Prohlášení vlastníka dle bodu C. tohoto usnesení.
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5.

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. úplatný převod pozemku včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující:
- p. č. 1040/61, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2863 pro
obec v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví společnosti SENSIT s. r. o., IČ
64087484, se sídlem Školní 2610, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, za cenu
ve výši 110.312 Kč;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0031/2012 dle přílohy č. 0515-12-P03.

6.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského
kraje, a to včetně jejich součástí a příslušenství úplatným převodem pozemků:
1. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 785-64/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březolupy:
a)
- p. č. 4823/7, ostatní plocha, o výměře 66 m2,
- p. č. 4823/9, ostatní plocha, o výměře 193 m2,
- p. č. 4823/15, ostatní plocha, o výměře 980 m2,
- p. č. 4823/18, ostatní plocha, o výměře 43 m2,
- p. č. 4823/13, ostatní plocha, o výměře 749 m2,
- p. č. 4823/12, ostatní plocha, o výměře 162 m2
- p. č. 4823/5, ostatní plocha, o výměře 2092 m2,
- p. č. 4823/2, ostatní plocha, o výměře 7661 m2,
- p. č. 4823/8, ostatní plocha, o výměře 291 m2,
od JUDr. Blanky Ježkové, bytem Ostrožská Lhota 7, 687 23 Ostrožská Lhota za
cenu ve výši 611.850 Kč;
b)
- p. č. 4823/14, ostatní plocha, o výměře 152 m2,
od Miroslava Harsy, bytem Šarovy 99, 763 51 Bohuslavice u Zlína za cenu ve výši
7.600 Kč;
c)
- p. č. 4823/17, ostatní plocha, o výměře 148 m2,
od Marie Gajdůškové, bytem Bohuslavice u Zlína 217, 763 51 Bohuslavice u Zlína
za cenu ve výši 7.400 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Nová Ves:
a)
- p. č. 8792, ostatní plocha,
- p. č. 11149/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1962 od Josefa Machálka, bytem Dolní 363, 687 22 Ostrožská
Nová Ves za cenu ve výši 4.200 Kč;
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b)
- p. č. 11153/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3634 od Antonína Krchňáčka, bytem Ostrožská Lhota 443,
687 23 Ostrožská Lhota, Antonína Mazura, bytem Ostrožská Lhota 366, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.350 Kč;
předává
nemovitosti uvedené v tomto usnesení po schválení předloženého návrhu
Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860.

7.

Poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R13/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 14.05.2012 č. 0366/R12/12 - část bere na
vědomí a doporučuje, bod 3. písm. e) , kterým Rada Zlínského kraje vzala na
vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové
investiční dotace a. s. České dráhy, IČ 70994226, ve výši 2.000.000 Kč na
rekonstrukci nádraží v Bylnici;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, ve
výši 2.000.000 Kč na realizaci akce "Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice
- odstranění následků mimořádné hydrologické situace v roce 2011" dle přílohy č.
0492-12-P02;
2. poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 2.000.000 Kč a. s. České dráhy, IČ
70994226, na investiční akci s názvem "Bylnice - novostavba technologického
objektu - část ČD;
3. poskytnutí dotací:
a) obci Hostětín, IČ 00542296, účelová investiční dotace ve výši 150.000 Kč na
dofinancování rekonstrukce klubovny,
b) obci Slopné, IČ 00568732, účelová neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč na
generální opravu ústředního vytápění budovy občanské vybavenosti;
4. rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2012 dle přílohy č. 0492-12-P06.

8.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R13/12

ukládá
Tauferově střední škole veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767 01
Kroměříž, IČ 63459086, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
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Zlínského kraje ve výši 82.741 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za
porušení rozpočtové kázně č. 9/2012, uvedeného v příloze č. 0522-12-P03;
rozhodla
1. o neprominutí povinnosti úhrady odvodu neoprávněně použitých prostředků ve
výši 3.122,20 Kč, vyměřené Střední škole Kostka s. r. o., Pod Pecníkem 1666, 755
01 Vsetín, IČ 25367692, Platebním výměrem č. 8/2012 KŘ na odvod a penále za
porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0522-12-P05;
2. o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 2.192,40 Kč, vyměřeného
Střední průmyslové škole polytechnické - COP Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01
Zlín, IČ 14450500 Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 4/2012, dle přílohy č. 0522-12-P10;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0123/2012 dle přílohy č. 0522-12-P14.

9.

Svěřené kompetence Radě Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 14.12.2011 č.
0581/Z18/11 - část svěřuje body a), d), kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje
svěřilo v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých
dotací, příspěvků a odvodů organizací s přímým vztahem,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za rok 2011 vzniklého z důvodu v roce 2011 schválených (rozpočtem
2011 krytých), ale neproplacených závazků kraje;
2. svěřit v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení účelově
přijatých příspěvků a dotací a zapojení či snížení odvodů organizacím s přímým
vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu krytých, ale neproplacených
závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v souvislosti s prominutím
odvodů a penále vyměřených v předchozím roce,
c) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně
výdajů proti neplnění rozpočtovaných příjmů;
bere na vědomí
doklad blokace prostředků rozpočtu č. BPR/0003/2012 dle přílohy č. 0520-12-P01.
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10.

PO - jmenování ředitele, platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R13/12

jmenuje
pana PhDr. MUDr. Miroslava Orla na pracovní místo ředitele Krajské pedagogickopsychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0521-12-P01;
stanovuje
s účinností od 01.08.2012 plat panu PhDr. MUDr. Miroslavu Orlovi, řediteli Krajské
pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0521-12-P02.

12.

SPZ Holešov - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R13/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.04.2012 č. 0334/R11/12 - část schvaluje,
bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila doklad vázání prostředků rozpočtu č.
VZR-0001-2012 dle přílohy č. 0398-12-P02;
schvaluje
a) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
807/3/140/009/09/11 "SPZ Holešov - Sanace kanalizace" dle přílohy č. 0505-12P01;
b) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 02/04/12 "Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov II. etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř
průmyslové zóny 1. část" dle přílohy č. 0505-12-P02;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0126/2012 dle přílohy č. 0505-12-P03;
bere na vědomí
doklad blokace prostředků rozpočtu:
1. č. BPR/0002/2012 dle přílohy č. 0505-12-P04,
2. č. BPR/0001/2012 dle přílohy č. 0505-12-P05.

13.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R13/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České
Budějovice,
IČ
28085400,
dle
přílohy
č.
0509-12-P01,
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umožňujícího využití pozemků p. č. 2760/1, 2760/111 a 4005 v k. ú. Holešov, obci
Holešov, pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy,
vybudovaného v rámci stavby „Holešov, prům. zóna-kab. VN-CREATIVE CAPS s.
r. o.“;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti Vladimíra Müllera, r. č. 480120/121, bytem Holešov, Všetuly, Krátká
199, PSČ 769 01, a Ludmily Müllerové, r. č. 516119/182, bytem Holešov, Všetuly,
Krátká 199, PSČ 769 01, jako podílových spoluvlastníků pozemkové parcely p. č.
542/3 v k. ú. Všetuly, každý se spoluvlastnickým podílem id. 1/2 vzhledem k celku,
strpět:
- umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN, vybudovaného v
rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 8
Napojení na železniční síť, SO 810 Přípojka NN pro čerpací stanici, k níž byl vydán
Městským úřadem Holešov, odborem ÚPSŘ kolaudační souhlas č. j. HOL26996/2009/SÚ/TN ze dne 24.11.2009, na pozemkové parcele p. č. 542/3 v k. ú.
Všetuly,
- vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a opravami
podzemního kabelového vedení NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 128617/2011 ze dne 11.02.2011,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu v celkové částce 313 Kč (nejsou
plátci DPH) , s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
Zlínský kraj;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kroměříž,
Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ 49451871, zapsané v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147, strpět:
- umístění a provozování výtlačného potrubí kanalizace, vybudovaného v rámci
stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod
splaškové a průmyslové odpadní vody, k níž byl vydán Městským úřadem Holešov,
odborem ŽP kolaudační souhlas č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve ze dne 30.11.2009,
na pozemkových parcelách p. č. 637/11, p. č. 641/2 a p. č. 642/7 v k. ú. Všetuly,
- vstup a vjezd na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a opravami
výtlačného potrubí kanalizace, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1216141/2009 ze dne 18.09.2009,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu v celkové částce 2.603 Kč včetně
DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj.

14.

Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R13/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně - dodávka
stavby" formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č. 0507-12-P01 až č.
0507-12-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Revitalizace třídy J. A.
Bati ve Zlíně - dodávka stavby" ve složení: Ing. Milan Hudec, Mgr. Pavel Hrubec,
MBA, Ing. Pavel Pecha, Martina Hromečková, DiS, a náhradníky - Ing. Viktor
Dynka, Ing. Dagmar Sýnková, Petr Ruber, Renata Struminská.
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15.

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R13/12

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem "Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka informační a audiovizuální techniky" dle
příloh č. 0502-12-P01 a č. 0502-12-P01a;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem "Krajské
kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka informační a audiovizuální
techniky“, dle protokolu o omezení počtu zájemců v užším řízení dle přílohy č.
0502-12-P02;
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0502-12-P03 až č. 0502-12-P07 pro výzvu
zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace;
jmenuje
společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení 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, Mgr. Zdeňka Foltýnová.

16.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R13/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
706/3/170/124/07/10 „Kroměřížská nemocnice a. s. - stavební úpravy jižního křídla
budovy B“ dle přílohy č. 0498-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0125/2012 dle přílohy č. 0498-12-P02;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce: „Kroměřížská nemocnice a. s. - stavební úpravy jižního křídla budovy B“.

17.

Projekt: „Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilonu“ projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R13/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky
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s názvem „Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilonu – zpracování
PD pro provedení stavby“ dle přílohy č. 0499-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice, a.
s. - výstavba interního pavilonu - zpracování PD pro provedení stavby“, kterou
předložila společnost LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ
29220785;
2. uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
akce „Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilonu“ se společností LT
PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 29220785; dle přílohy č.
0499-12-P02.

18.

Projekt: "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R13/12

schvaluje
1. projektový záměr a finanční rámec projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji
- II. etapa" dle příloh č. 0510-12-P01 a č. 0510-12-P02;
2. vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu o spolupráci s vysokými školami při realizaci
pilotního projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa", dle přílohy č.
0510-12-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Inovační
vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa" v souladu s projektovým a finančním
rámcem dle příloh č. 0510-12-P01 a č. 0510-12-P02 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava, dle podmínek vyhlášené výzvy V32 V228 1.0, včetně povinných
příloh v termínu do 10.07.2012;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádost o poskytnutí
dotace na projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa" v termínu dle
výzvy V32 V228 1.0 k předkládání žádostí Regionálního operačního programu
NUTS II Střední Morava, nejpozději do 10.07.2012;
3. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zveřejnit v období 30.05.2012 až
02.07.2012 na Informačním portále Zlínského kraje Výzvu k vyjádření zájmu o
spolupráci při realizaci projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa" dle
přílohy č. 0510-12-P03 a zajistit do 06.09.2012 další kroky související se
zapojením vysokých škol, které zareagují na tuto výzvu, do realizace projektu
"Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa".

19.

Projektový záměr "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 až
2015 - III. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R13/12

schvaluje
projektový záměr a finanční rámec projektu "Zvyšování absorpční kapacity
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Zlínského kraje 2012 až 2015 - III. etapa" dle příloh č. 0501-12-P01 a č. 0501-12P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Zvyšování
absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III. etapa" v souladu s projektovým
a finančním rámcem dle příloh č. 0501-12-P01 a č. 0501-12-P02 do konečné
podoby žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2 Zvyšování absorpční kapacity
regionu včetně všech povinných příloh v termínu dle příslušné výzvy k předkládání
žádostí nejpozději do 11.06.2012;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádost o poskytnutí
dotace na projekt "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.
etapa" v termínu dle příslušné výzvy k předkládání žádostí Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, nejpozději do
11.06.2012.

20.

PF03-10 Podprogram podpory předprojektové přípravy regenerace
brownfields ve Zlínském kraji - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R13/12

bere na vědomí
vyhodnocení PF03-10 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů
regenerace brownfields ve Zlínském kraji 2010 dle přílohy č. 0503-12-P01 a č.
0503-12-P02.

21.

Vyhodnocení Plánu rozvoje ZK 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R13/12

bere na vědomí
vyhodnocení Plánu rozvoje ZK za rok 2011 dle příloh č. 0511-12-P01 a č. 0511-12P02.

22.

Kultura - dotace MK ČR, navýšení příspěvku na provoz, dodatky ke smlouvě
o výpůjčce Krajské knihovny Františka Bartoše

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R13/12

bere na vědomí
účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ 00091138, dle přílohy č. 052612-P01;
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schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0121/2012 dle přílohy č. 0526-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0128/2012 dle přílohy č. 0526-12-P07;
3. navýšení příspěvku na provoz o 65.000 Kč na celkovou výši 19.425.000 Kč
Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, dle přílohy č.
0526-12-P03;
souhlasí
1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - obvodní
knihovna Jižní Svahy uzavírané mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše,
příspěvková organizace, a statutárním městem Zlínem, dle přílohy č. 0526-12-P04;
2. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - obvodní
knihovna Díly uzavírané mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše, příspěvková
organizace, a statutárním městem Zlínem, dle přílohy č. 0526-12-P05.

23.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R13/12

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0122/2012 dle přílohy č. 0528-12-P01;
b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2012 dle přílohy č. 0528-12-P02;
c) poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v
roce 2012 v členění:
1. Soňa Zatloukalová, Břetislava Bakaly 317, 763 16, Fryšták
- 150.000 Kč
Měšťanský dům - Hrubá hospoda č.p. 1, Fryšták
2. Jaroslava Tomanová, Murmanská 1252/1, Vršovice, 100 00 Praha 10
- 20.000 Kč
Vila Lékárna č. p. 178, Luhačovice
3. Janalík Jiří a Janalíková Marie, Masarykovo nám. 164, Uherský Brod, 688 01
Uherský Brod 1 a Součková Hana, Tkalcovská 815, 688 01 Uherský rod
- 135.000 Kč
Dům č. p. 164 Uherský Brod
4. Církevní základní škola v Kroměříži, Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž
IČ 67007813
- 193.000 Kč
Měšťanský dům č.p. 49, Kroměříž;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací na obnovu kulturních
památek ve Zlínském kraji z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2012 v členění:
1. Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
IČ 00291480
- 790.000 Kč
Zámek Uherský Ostroh
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2. Římskokatolická farnost Fryšták, P. Ignáce Stuchlého 25, 763 16 Fyšták
IČ 48471208
- 250.000 Kč
Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
3. Římskokatolická farnost Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, 686 01
Uherské Hradiště
IČ 46257918
- 400.000 Kč
klášter jezuitský - kostel sv. Františka Xaverského, Uherské Hradiště
4. Bratři Františkáni v Uherském Hradišti, Mariánské nám. 200, 686 01 Uherské
Hradiště
IČ 26521024
- 555.000 Kč
Františkánský klášter - kostel Zvěstování Panny Marie, Uherské Hradiště
5. Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
IČ 00283924
- 376.000 Kč
Činžovní dům, Školní ulice č.p. 3297, Zlín
6. Městské divadlo Zlín, p. o., tř. Tomáše Bati 4091/32, 761 87 Zlín
IČ 00094838
- 339.000 Kč
Městské divadlo ve Zlíně č.p. 4091 a 3354
7. Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČ 00291463
- 265.000 Kč
Městské hradby p.p.č. 188/2, Uherský Brod
8. Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo nám. 5, 767 01
Kroměříž
IČ 65268831
- 752.000 Kč
Kostel sv. Mořice, Kroměříž
9. Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
IČ 00287351
- 100.000 Kč
radnice č.p. 115, Kroměříž
10. Římskokatolická farnost Holešov, Nám. E. Beneše 40, 769 01 Holešov
IČ 47930217
- 100.000 Kč
Boční oltář sv. Anny ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
11. Město Napajedla, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
IČ 00284220
- 325.000 Kč
radnice č.p. 89, Napajedla.
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24.

Projekt CERTESS - Dohoda o partnerství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dohodu o partnerství mezi vedoucím
partnerem a partnery projektu "Evropské kulturní stezky - Přenos zkušeností,
sdílení řešení" (CERTESS), registrační číslo 1191R4, realizovaného v rámci
Operačního programu Meziregionální spolupráce (INTERREG IV C), dle přílohy č.
0529-12-P01.

25.

Projekt "Se sluncem společně"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R13/12

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Se sluncem společně" dle příloh č.
0527-12-P01 a č. 0527-12-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Se sluncem společně"
ve výši 24,16 %, tj. 158.416 Kč z celkových nákladů projektu příspěvkové
organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dopracovat
projekt "Se sluncem společně" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č.
0527-12-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na
projekt včetně všech povinných příloh v termínu do 31.05.2012;
2. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, předložit
žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na projekt včetně všech povinných příloh v
termínu do 31.05.2012;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.
D/0029/2012/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci
akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Environmentální střediska muzea regionu
Valašsko", dle přílohy č. 0527-12-P03.

26.

Podpora vodohospodářské infrastruktury 2012 - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
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a) zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29.06.2011, č.
0530/Z16/11, část schvaluje, písm. c) bod 2., kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválilo poskytnutí investiční dotace obci Seninka ve výši 989.100 Kč, na akci
Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín;
b)
schválit
poskytnutí
investičních
účelových
dotací
na
realizaci
vodohospodářských projektů v členění:
1. Obec Halenkovice, IČ 00283932, dotace ve výši 3.230.000 Kč, na projekt
nazvaný Kanalizace a ČOV Halenkovice I. etapa;
2. Město Slavičín, IČ 00284459, dotace ve výši 3.871.000 Kč, na projekt nazvaný
Nevšová - odkanalizování a čištění odpadních vod;
3. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 1.003.000 Kč, na projekt nazvaný
Silnice III/50736: Nedašov, Průtah - kanalizace splašková;
4. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, IČ 75068664, dotace ve výši 15.000.000
Kč, na projekt nazvaný Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV;
5. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 490.000 Kč, na projekt
nazvaný Nedašova Lhota - doplnění kanalizace;
6. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 1.899.000 Kč, na projekt nazvaný
Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín;
7. Obec Stříbrnice, IČ 00542229, dotace ve výši 272.400 Kč, na projekt nazvaný
Rekonstrukce vodojemu ve Stříbrnicích;
8. Obec Haluzice, IČ 00837288, dotace ve výši 160.000 Kč, na projekt nazvaný
Napojení průzkumných vrtů na obecní vodovod;
c) schválit obci Seninka, IČ 00635821, půjčku ve výši 5.000.000 Kč na projekt
nazvaný Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín.

27.

Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje - EKOGALA 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R13/12

schvaluje
a) poskytnutí finančního daru na zajištění prezentace regionálních produktů na
veletrhu EKOGALA 2012 v Rzeszowě v Polsku:
1. ve výši 10.000 Kč společnosti RACIOLA - JEHLIČKA s. r. o., Pod Valy 221, 688
01 Uherský Brod, IČ 25532073;
2. ve výši 10.000 Kč společnosti Kromilk a. s., Štěchovice 1357, 767 01 Kroměříž,
IČ 63481260;
3. ve výši 10.000 Kč společnosti Jiří Talaš - Talašovo zahradnictví Tlumačov, Dolní
566, 76362 Tlumačov, IČ 18753124;
4. ve výši 10.000 Kč společnosti Jiří Netopil, Žalkovice 15, 768 23 Břest, IČ
46298193;
5. ve výši 10.000 Kč společnosti Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, s. r. o.,
ul. Tovární 1627, 769 01 Holešov, IČ 25581210.
b) rozpočtové opatření č. RZK/0129/2012 dle přílohy č. 0493-12-P01.

28.

Dotace na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R13/12

schvaluje
a) vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
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Zlínského kraje na zajištění péče o zvláště chráněná území dle příohy č. 0494-12P01;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje příjemcům:
1) 9.000 Kč Marii Valchářové, bytem Vesník č. 1596, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady
Vesník (u točny) na ploše 0,25 ha pokosením trávy s odstraněním sena,
2) 28.500 Kč Ladislavu Martinkovi, bytem Štěpánská 1887, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Růžděcký Vesník na ploše 2,2 ha pokosením trávy, odstraněním sena a
odstraněním označených dřevin,
3) 7.000 Kč Petru Bartoňovi, bytem 756 23 Jablůnka č. 30 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník
na ploše 0,8 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
4) 9.000 Kč Milanu Rožnovjákovi, bytem 756 21 Kateřinice č. 21 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném území PR
Dubcová na ploše 0,5 ha pokosením trávy, odstraněním sena a odstraněním
spadlých dřevin,
5) 6.000 Kč Františku Bednářovi, bytem Příkrá 43, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným čištěním
plochy od odpadků,
6) 4.200 Kč Jaromíru Bednářovi, bytem Na Vyhlídce 1150, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,26 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
průběžným čištěním plochy od odpadků,
7) 7.000 Kč Drahomíře Kašparovské, bytem J. Sousedíka 1147, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,6 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
8) 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, bytem Pod Vršky 114, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy, odstraněním sena a
napadaných dřevin,
9) 11.200 Kč Zdenku Ovesnému, bytem Za Díly 2079, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 1,2 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
10) 26.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, bytem Bří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Ježůvka na ploše 1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena, dále
odstraněním suchých jalovců a označených náletových dřevin, rozrušením
mechových porostů,
11) 18.600 Kč Marku Škarpovi, bytem 756 22 Hošťálková č. 438 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Pivovařiska na ploše 1,5 ha extenzivní pastvou dobytka včetně pokosení
nedopasků,
12) 19.000 Kč Marii Mynářové, bytem 756 11 Prlov č. 47 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Prlov III na ploše
1,6 ha pokosením trávy, odstraněním sena a rozrušením mechových porostů,
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13) 3.500 Kč Robertu Žídkovi, bytem 756 11 Pozděchov č. 211 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby louky ve zvláště chráněném území PP
Pozděchov na ploše 0,23 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
14) 4.000 Kč Ing. Aloisu Janáčovi, bytem 756 12 Horní Lideč č. 343 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Lačnov
na ploše 0,3 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
15) 15.000 Kč Aleně Dolákové, bytem Na Chaloupkách 322, 768 72 Chvalčov
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Pod Kozincem na ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena
mimo vlastní plochu zvláště chráněného území,
16) 51.000 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČ 70322872
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Mokřady Vesník (Břehy) a PP Lúčky-Roveňky na ploše 2,3 ha pokosením trávy
s odstraněním trávy, sena a výřezem dřevin,
17) 15.300 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 0,85 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území,
18) 28.260 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1,57 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území,
19) 66.450 Kč Daně Smilkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČ
73333972 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněných územích PP Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše 3,2
ha pokosením trávy s odstraněním sena a likvidací dřevin,
20) 49.500 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná č. 51, 756 41 Lešná, IČ: 41018303
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Choryňská stráž na ploše 2,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena a
označených stromů,
21) 29.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec č. 176, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 1 ha pokosením trávy,
odstraněním sena a výřezem označených dřevin,
22) 21.000 Kč Bohumilu Zbrankovi, bytem 756 21 Ratiboř č. 138, IČ 41084055
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném území PP
Zbrankova stráň na ploše 1,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena a likvidací
označených dřevin,
23) 11.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva č. 243, 755 01 Vsetín, IČ
73871389 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s
pokosením nedopasků,
24) 14.500 Kč Petru Dědicovi, bytem Jasenická 1796, 755 01 Vsetín, IČ 66727383
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky-Díly na ploše 1,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena,
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25) 40.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO Valašské Meziříčí, sídlem
Zašovská 884, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 64123693 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PR Choryňský
mokřad a PP Jasenice na celkové ploše 1 ha pokosením trávy s odstraněním sena
a výmladků vrb, v PP Jasenice včetně provádění ochranného dozoru v letním
období,
26) 54.800 Kč Českému svazu ochránců přírody, ZO Orchidea Valašsko, sídlem
756 27 Valašská Bystřice č. 185, IČ 49563289 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby ve zvláště chráněných územích PP Prlov II, PR Dubcová, PP
Mokřady Vesník (Břehy) a PP Louka pod Rančem na celkové ploše 2,2 ha
pokosením louky s odstraněním sena a likvidaci dřevin
27) 62.500 Kč pro ARION-Sdružení přírodovědců a ochránců přírody, sídlem ČSA
1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26993686 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněném území PP Vršky – Díly na
ploše 3,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena a rozrušením mechových
porostů,
28) 62.800 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní
588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba
spočívá v posečení trávy křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a
v asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2-krát,
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území,
29) 29.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní
588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová.
Údržba spočívá v asanačním sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně
odstranění sena a v posečení plochy s obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha,
včetně odstranění biomasy,
30) 27.450 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní
588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko.
Údržba spočívá v posečení trávy včetně drobného náletu a ostružiníku ve svahu se
skalkami křovinořezem na ploše 0,39 ha, včetně odstranění biomasy a v
asanačním sečení křovinořezem na ploše 0,18 ha, které bude provedeno 3-krát,
včetně odstranění sena,
31) 39.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460, IČ
61945897, na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PP Hrádek a PP
Sucháčkovy paseky na celkové ploše 2,6 ha pokosením trávy s odstraněním sena.

30.

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R13/12

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro seniory, identifikátor služby
2952927, poskytované v zařízení Domov pro seniory Podlesí, začleněném do
Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, IČ 49562827, z 209 na 203
lůžka s účinností od 01.07.2012.
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31.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R13/12

bere na vědomí
Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2011 dle
přílohy č. 0524-12-P01.

32.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o hospodaření nemocnic
založených Zlínským krajem dle příloh č. 0535-12-P01 až č. 0535-12-P04.

33.

Zdravotnictví - zvýšení základního kapitálu nemocnic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A) rozhodnout o:
1. peněžitém vkladu v hodnotě 205.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z částky 1.696.700.000
Kč na částku 1.901.700.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno
formou upsání nových akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen;
a) započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 35.000.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/2901/2010/ZD ze dne 10.01.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne
31.10.2011, uzavřené se Společností proti pohledávce Společnosti na splacení
emisního kursu upsaných akcií,
b) započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 50.000.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/0263/2011/ZD ze dne 14.03.2011, uzavřené se Společností proti
pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií,
c) přímým peněžitým vkladem ve výši 120.000.000 Kč;
2. peněžitém vkladu v hodnotě 10.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, se
sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, z 195.700.000 Kč na 205.700.000 Kč;
zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání nových akcií, přičemž
peněžitý vklad bude splacen přímým peněžitým vkladem ve výši 10.000.000 Kč;
3. peněžitém vkladu v hodnotě 10.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, z 387.900.000 Kč na
397.900.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání
nových akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen přímým peněžitým vkladem ve
výši 10.000.000 Kč;
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4. peněžitém vkladu v hodnotě 10.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z 235.800.000 Kč na částku 245.800.000 Kč;
zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání nových akcií, přičemž
peněžitý vklad bude splacen přímým peněžitým vkladem ve výši 10.000.000 Kč;
B) pověřit Radu Zlínského kraje realizací peněžitého vkladu, kterým dojde ke
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti:
1. Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, z 1.696.700.000 Kč na 1.901.700.000 Kč;
2. Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/73, 767
55 Kroměříž, z 195.700.000 Kč na 205.700.000 Kč;
3. Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365,
686 68 Uherské Hradiště, z 387.900.000 Kč na 397.900.000 Kč;
4. Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín, z 235.800.000 Kč na 245.800.000 Kč;
C) schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0029/2012, dle přílohy č. 0470-12-P05.

34.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - dohoda o narovnání,
rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 14.03.2012 č.
0671/Z19/12, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo:
1. uzavření dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T.
Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 024612Z-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2012 dle přílohy č. 0246-12Z-P04;
B. schválit:
1. uzavření dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T.
Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 053212-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0032/2012, dle přílohy č. 0532-12-P04.

35.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R13/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2012, dle přílohy č. 0531-12-P07:
a) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín ve výši 57.912 Kč;
b) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, p. o., IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské
Meziříčí ve výši 129.371 Kč;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0120/2012, dle přílohy č. 0531-12-P01.

36.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R13/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0119/2012 dle přílohy č. 0533-12-P01.

37.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R13/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0124/2012 dle přílohy č. 0541-12-P01.

38.

Školství - investiční fondy, investiční požadavek, pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R13/12

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
874/2/150/326/04/12 s názvem "SŠHS Kroměříž - pořízení mycího stroje" dle
přílohy č. 0539-12-P01;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0539-12P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "SŠHS Kroměříž - pořízení mycího stroje".
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39.

Školství - smlouva o nájmu, smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R13/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor školy mezi příspěvkovou
organizací Základní škola Vizovice, IČ 49156683, a příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926, a to od 01.09.2012 do 30.06.2014 dle
příloh č. 0542-12-P01 a č. 0542-12-P02;
2. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi obcí Žeranovice, IČ
00287971, a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola F. X. Richtera
Holešov, IČ 63414937, a to od 01.09.2012 na dobu neurčitou dle přílohy č. 054212-P04.

40.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R13/12

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, a to:
- soustruhu revolverového DRT-36 M, inventární číslo 4414073, rok výroby 1970,
pořizovací cena 129.514 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- frézky nástrojařské FUW 250, inventární číslo 4443017, rok výroby 1969,
pořizovací cena 104.076 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- frézky konzolové 6T10, inventární číslo 6442628, rok výroby 1958, pořizovací
cena 135.277 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- výukového systému CNC, inventární číslo 920114, rok výroby 1992, pořizovací
cena 383.300 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Zařízení bude fyzicky zlikvidováno odbornou firmou;
2. vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
strojnická Vsetín, IČ 00843407, a to:
- PRO/ENGINEER softwaru, inventární číslo 5-403138, rok pořízení 1997,
pořizovací cena 145.015 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- telefonní ústředny, inventární číslo 5-382-17, rok pořízení 1996, pořizovací cena
314.062 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- datavideoprojektoru 575, inventární číslo 5-403183, rok pořízení 2001, pořizovací
cena 314.711 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- videoprojektoru U21080, inventární číslo 5-405140, rok pořízení 2000, pořizovací
cena 188.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Zařízení bude vyřazeno přednostně formou prodeje za ceny v čase a místě
obvyklé.
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41.

Veřejná zakázka "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R13/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“ formou otevřeného
nadlimitního řízení dle příloh č. 0537-12-P01 až č. 0537-12-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing.Bc. Miroslav
Trávníček, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS.,
Šárka Lizancová, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing.Bc. Miroslav Trávníček,
Martina Hromečková, DiS., Mgr. Pavel Hrubec MBA, PhDr. Stanislav Minařík, a
náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Šárka Lizancová, Mgr. Zdeňka Foltýnová,
Ing. Dagmar Sýnková, Mgr. Lenka Janalíková.

42.

Projekt "KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v
systému veřejné správy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R13/12

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Dodatku č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
08/26/1.1/2011 vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy k projektu "KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského
kraje v systému veřejné správy", ve znění přílohy č. 0540-12-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Dodatku č. 1 k
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/26/1.1/2011 v termínu do 25.06.2012.

43.

11. ročník Ocenění žáků Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R13/12

bere na vědomí
seznam vybraných žáků, kteří budou oceněni za mimořádné úspěchy v mimoškolní
činnosti nebo za mimořádný čin v období od dubna 2011 do dubna 2012 dle
přílohy č. 0538-12-P01.
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44.

Školství - výsledek konkursního řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R13/12

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Krajské
pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0536-12-P01.

45.

Veřejná zakázka "Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje
Business Intelligence"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R13/12

schvaluje
1. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č.
0490-12-P11;
2. zahájení veřejné zakázky s názvem "Datový sklad, manažerský informační
systém a nástroje Business Intelligence" formou otevřeného nadlimitního řízení dle
příloh č. 0490-12-P01 až č. 0490-12-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Bc. Aleš Kaláb, 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., Bc. Aleš
Kaláb;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, Ing. Jaroslav Drozd, Mgr. Josef
Slovák, Ing. Eva Husáková Kočičková, Bc. Aleš Kaláb, Ing. Radek Šipka, a
náhradníky - Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing. Michal Hanačík, Ing. Vladimír Kutý,
RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Ivana Štolfová, Ing. Radim Stehlík.

46.

Dohoda o vzájemné spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R13/12

schvaluje
uzavření Dohody o vzájemné spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČ 47609109, dle přílohy č. 0496-12P01.
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47.

Pověření k zastupování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R13/12

schvaluje
elektronickou registraci, na základě které bude Zlínský kraj užívat elektronické
tržiště TENDERMARKET provozované sdružením E-TENDERS sdružujícím
společnosti GORDION, s. r. o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9-Vysočany,
IČ 26147921, společnost Ample.cz, s. r. o., se sídlem V Břízkách 344/8, 150 00
Praha 5-Košíře, IČ 29051967, a společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem Radlická
608/2, 150 00 Praha 5, IČ 26168685;
souhlasí
s udělením pověření hejtmanem kraje Mgr. Pavlu Hrubcovi, MBA, vedoucímu
Odboru Kancelář ředitele, dle přílohy č. 0497-12-P01.

48.

Doprava - změna IF č. 3 - vrácení účelové investiční dotace ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R13/12

schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 054512-P01.

49.

"Regionální letiště Přerov" - smlouva poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., IČ 28572971,
ve výši 1.500.000 Kč, dle přílohy č. 0441-12-P01.

50.

Doprava - Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R13/12

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s předmětem smlouvy "Strategie bezpečnosti silničního
provozu Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a společností Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ 44994575, dle přílohy č.
0546-12-P01.
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51.

Projekt "Romano drom - romská cesta"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R13/12

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Romano drom - romská cesta“ dle příloh č.
0530-12-P01 a č. 0530-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0130/2012 dle přílohy č. 0530-12-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Romano
drom – romská cesta“ v souladu s projektovým a finančním rámcem dle příloh č.
P01 a P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, včetně všech povinných příloh v termínu
do 30.06.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Romano
drom - romská cesta“ v termínu do 30.06.2012

52.

Technologické inovační centrum - dodatek smlouvy č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.
D/0427/2009/STR o poskytnutí účelové dotace a návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Technologické inovační centrum s. r. o., IČ 26963574, dle přílohy č. 0547-12-P02.

53.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí podpor v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.39 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve
vzdělávání ve Zlínském kraji II v členění:
1. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, Masarykovo náměstí
420, 763 12 Vizovice, dotace ve výši 2.411.845,16 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/02.0011, "Odejdu připravený",
2. Střední škola Kostka s. r. o., IČ 25367692, Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín,
dotace ve výši 2.352.598,56 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/02.0002, "Výuková podpora
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami",
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3. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, IČ 70436070, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské
Hradiště, dotace ve výši 1.469.574,36 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/02.0013, "Rovné
příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti",
4. Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 47933810,
Albertova 4062/8, 767 01 Kroměříž, dotace ve výši 1.704.703,58 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/02.0003, "Zavádění metod a forem vhodných pro inkluzivní výuku
žáků se SVP včetně asistenčních a poradenských služeb",
5. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, Mostní 2397, 760 01 Zlín, dotace ve
výši 2.558.469,07 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/02.0015, "Připraveni pro život",
6. Mateřské centrum Valašské Meziříčí - EMCÉČKO, IČ 70238952, J. K. Tyla 418,
757 01 Valašské Meziříčí, dotace ve výši 2.243.019,52 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/02.0021, "Podpora inkluzívního vzdělávání ve školce Kamínek ve
Valašském Meziříčí",
7. Základní škola Sedmikráska, o. p. s., IČ 25853708, Bezručova 293, 756 01
Rožnov pod Radhoštěm, dotace ve výši 2.754.790,75 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/02.0016, "Reedukace, terapie a jiné cesty k učení žáků se SVP";
b) vytvoření zásobníku projektů v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z
globálního grantu Zlínského kraje Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.39 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve
vzdělávání ve Zlínském kraji II v členění:
1. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561, 755
01 Vsetín, dotace ve výši 1.402.271,88 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/02.0009,
"PODPORA DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI S VYUŽITÍM
METODY FIE",
2. Mateřská škola, Uherský Brod, Havřice 1, okres Uherské Hradiště, IČ 70991995,
Brodská 1, 688 01 Uherský Brod-Havřice 1, dotace ve výši 1.475.122,78 Kč,
"Spolu v jedné třídě";
c) poskytnutí podpor v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.51 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji II v členění:
1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši 6.185.265,60 Kč na akci
CZ.1.07/1.3.51/02.0007, "Jak pracovat s kariérním portfóliem";
2. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod,
IČ 28297504, dotace ve výši 11.974.432 Kč na akci CZ.1.07/1.3.51/02.0006,
"Učíme anglicky – společně a efektivně";
d) poskytnutí podpor v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.03 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
ve Zlínském kraji v členění:
1. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod,
IČ 28297504, dotace ve výši 4.899.956 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0034,
"Středisko profesního vzdělávání pro oblast zpracování plastů",
2. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, dotace ve výši 2.626.945,80 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/04.0047, "Moderní strojařina pro dospělé",
3. Open-IT cz, s. r. o., Škroupova 233, 537 01 Chrudim, IČ 25999630, dotace ve
výši 5.640.782,49 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0040, "Partnerská síť Aktivní
angličtina s online lektory",
4. Anabell, o. p. s., Bratislavská 183/2, 602 00 Brno, IČ 28330421, dotace ve výši
2.554.987,46 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0011, "ANABELL-PRO",
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5. Stojanovo gymnázium, Velehrad, Velehrad 1, 687 06 Velehrad, IČ 70940444,
dotace ve výši 2.898.217,54 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0008, "Centrum
vzdělávání dospělých Velehrad",
6. Jazyková škola ONLY4 s. r. o., Zarámí 4077, 760 40 Zlín, IČ 27707083, dotace
ve výši 3.872.629,61 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0010, "Vývoj a tvorba
pomocných aktivit pro usnadnění výuky angličtiny",
7. "Svaz zpracovatelského průmyslu", nám. Práce 2512, 760 01 Zlín, IČ 26569329,
dotace ve výši 2 980 998,92 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0029, "Tvorba
vzdělávacích programů pro dělníky a mistry v gumárenské, plastikářské a
strojírenské výrobě",
8. ANEVI, s. r. o., Údolní 222/5, 602 00 Brno, IČ 26312476, dotace ve výši
2.532.521,90 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0060, "Zvyšování odborných
dovedností v oblasti kosmetiky, manikúry a pedikúry",
9. COMERCIO ZLÍN, a. s., U Tescomy 245, 760 01 Zlín, IČ 60717998, dotace ve
výši 4.689.022,07 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0035, "Kvalitně a bez úrazu",
10. Okresní hospodářská komora Zlín, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
60733446, dotace ve výši 1.768.796,40 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0057, "Jak
užívat internet bezpečně",
11. Euroface Consulting s. r. o., Komenského nám. 381, 767 01 Kroměříž, IČ
27660974, dotace ve výši 2.085.227,56 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0023,
"Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu - II. část",
12. NEVIOL s. r. o., Pod Myslivnou 662, 739 23 Stará Ves pod Ondřejnicí, IČ
27777871, dotace ve výši 2.160.403,94 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0027,
"Rozvoj dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji novým programem Copywriting a
vzděláváním lektorů",
13. Občanské sdružení COGNITIO, Hodkovická 52, 460 06 Liberec, IČ 22736221,
dotace ve výši 2.117.501,17 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0015, "Zvýšení
kvalifikace lektorů",
14. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dotace ve
výši 2.073.687,16 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0021, "Vzdělávání za účelem
vytvoření komunity sedlák - spotřebitel ",
15. Občanské sdružení ROSNIČKA, Kostelanská 2158, 686 03 Staré Město, IČ
65766571, dotace ve výši 1.848.200,96 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0046,
"Vytvoření poradenského centra pro udržitelný rozvoj",
16. ŠKOLA KOPOZ s. r. o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ 26942453,
dotace ve výši 3.165.064,40 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0043, "Podpora rozvoje
tradičního oboru Zámečník ve Zlínském kraji",
17. Střední odborná škola Otrokovice, třída Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, dotace ve výši 3.148.014,36 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0044,
"Rozšiř si odbornost!",
18. EdCentre s. r. o., Jasenická 1414, 755 01 Vsetín, IČ 27778142, dotace ve výši
3.077.632 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0001, "Vzděláním k budoucnosti" Inovace v jazykovém dalším vzdělávání ve Zlínském kraji",
19. ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., Dolní paseky 1618, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 26857359, dotace ve výši 2.783.849,58 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/04.0002, "Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních
činnostech se závažnou povahou rizika",
20. Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dotace ve výši 2.802.511,73 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/04.0003, "Moderní trendy ve strojírenství",
21. SEDUKON, o. p. s., Alejnikovova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25894099,
dotace ve výši 2.371.016,48 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0024, "Podpora dalšího
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Zlínském
kraji",
22. Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s., Hybernská 1613/38, 110 00 Praha, IČ
27564070, dotace ve výši 2.378.922,48 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0052,
"Rozvoj dalšího vzdělávání zemědělců ve Zlínském kraji",

32/36

R13/12

23. Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ
27688313, dotace ve výši 2.852.358,54 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0036,
"Vzdělaností k trvale udržitelnému rozvoji",
24. ZEKA plus, s. r. o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín, IČ 26226120, dotace ve
výši 4.930.812,74 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0022, "Interaktivní výuka obrábění
na CNC strojích a svařování kovů a plastů";
souhlasí
s tím, aby Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504 (partner), uzavřelo smlouvu
o partnerství s finančním plněním se společností Open-IT cz, s. r. o., Škroupova
233, 537 01 Chrudim, IČ 25999630 (příjemce dotace), v rámci akce
CZ.1.07/3.2.03/04.0040, „Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory“,
realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
oblast podpory 3.2, s finančním podílem partnera ve výši 706.951,73 Kč;
schvaluje
změnu bodu č. 10 druhé kolové výzvy předkladatelům grantových projektů k
předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.3 - globální grant: Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji II, která byla
schválena usnesením Rady Zlínského kraje č. 0024/R01/12 dne 09.01.2012,
spočívající v navýšení celkové alokace z 15.819.176 Kč na 18.920.297,24 Kč.

54.

Školství - Gymnázium Kroměříž - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R13/12

schvaluje
a) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
876/3/150/328/05/12 „Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce kotelny a topného
systému“ dle přílohy č. 0500-12-P01;
b) rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 13/2012 příspěvkové organizace
Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, 767 01 Kroměříž, IČ 7084 3309,
na akci „Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce kotelny a topného systému“, dle
přílohy č. 0500-12-P02, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Gymnázium Kroměříž, IČ 7084 3309, na rok 2012, dle přílohy č. 0500-12-P03;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0132/2012 dle přílohy č. 0500-12-P04;
e) změnu č. 2 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2012-2015, dle přílohy č. 0500-12-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 2.197
tis. Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496,
767 01 Kroměříž, IČ 7084 3309, na akci „Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce
kotelny a topného systému“;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, 767 01
Kroměříž, IČ 7084 3309, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
„Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce kotelny a topného systému“.

55.

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R13/12

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
713/3/100/097/08/10 - 03/05/12 s názvem "Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm - humanizace pobytových služeb" dle přílohy č. 0504-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0131/2012 dle přílohy č. 0504-12-P03.

56.

Zdravotnictví - Služby obecného veřejného hospodářského zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R13/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. uzavření smlouvy o zajištění činnosti střediska vědeckých informací,
specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., mezi
Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0534-12-P01;
B. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0534-12-P02;
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 053412-P03;
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž,
IČ 27660532, dle přílohy č. 0534-12-P04;
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
26871068, dle přílohy č. 0534-12-P05;
5. Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 42
Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č. 0534-12-P06.

57.

Školství - Investiční záměry - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R13/12

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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a) č. 878/3/150/330/05/12 na akci "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace
vybavení centra odborného vzdělávání" dle přílohy č. 0508-12-P01,
b) č. 879/3/150/331/05/12 na akci "SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace centra
odborného vzdělávání" dle přílohy č. 0508-12-P02,
c) č. 880/3/150/332/05/12 na akci "ISŠ - COP Valašské Meziříčí – Inovace
technologií praxe" dle přílohy č. 0508-12-P03,
d) č. 881/3/150/333/05/12 na akci "SPŠ polytechnická - COP Zlín - Modernizace
výuky polygrafických oborů" dle přílohy č. 0508-12-P04,
e) č. 882/3/150/334/05/12 na akci "SŠ - COPT Kroměříž - Modernizace
technologického vybavení" dle přílohy č. 0508-12-P05;
2. poskytnutí investiční dotace ve výši 60.000 Kč příspěvkové organizaci SOŠ J.
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na realizaci projektu "Modernizace vybavení
centra odborného vzdělávání", dle přílohy č. 0508-12-P06;
3. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace:
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na rok 2012, dle
přílohy č. 0508-12-P07,
b) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na
rok 2012, dle přílohy č. 0508-12-P08;
c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na rok 2012, dle přílohy
č. 0508-12-P09;
d) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola polytechnická-Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, na rok 2012, dle přílohy č. 0508-12-P10;
e) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, na rok
2012, dle přílohy č. 0508-12-P11.
4. rozpočtové opatření č. RZK/0133/2012 dle přílohy č. 0508-12-P12;
pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ
13643878, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "SOŠ J. Sousedíka VS - Modernizace
vybavení centra odborného vzdělávání" za podmínky přiznání dotace;
b) příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod, IČ 14450437, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "SPŠ a OA
Uherský Brod - Modernizace centra odborného vzdělávání" za podmínky přiznání
dotace;
c) příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola–Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "ISŠ – COP Valašské Meziříčí – Inovace
technologií praxe" za podmínky přiznání dotace;
d) příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum
odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "SPŠ
polytechnická - COP Zlín - modernizace výuky polygrafických oborů" za podmínky
přiznání dotace;
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e) příspěvkovou organizaci Střední škola-Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, IČ 00568945, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících
s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "SŠ-COPT Kroměříž Modernizace technologického vybavení" za podmínky přiznání dotace;
f) ředitele shora uvedených příspěvkových organizací Zlínského kraje předložit
žádosti o poskytnutí podpory v rámci Regionálního operačního programu v souladu
se schválenými investičními záměry;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 473.000
Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická-Centrum
odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, na realizaci projektu "SPŠ polytechnická COP Zlín - Modernizace výuky polygrafických oborů", dle přílohy č. 0508-12-P14.

58.

Doplněný návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 13.06.2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R13/12

schvaluje
doplněný návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
13.06.2012 uvedený v příloze č. 0514-12Z-P01.

Zlín 28. května 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
náměstek hejtmana
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