R15/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 11.06.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R15/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0584-12-P01.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R15/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 3. ročníkem Noční hasičské soutěže "O putovní pohár SDH Mirošov" pořádaným
Sborem dobrovolných hasičů Mirošov, IČ 68729588, v roce 2012;
2) 14. ročníkem festivalu country a bluegrassové hudby "Starý dobrý western"
pořádaným o. s. Country kapela Gympleři Vsetín, IČ 69211876;
3) účastí Slováckého souboru Vonica, o. s., v mexickém městě Tulancinga v roce
2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Mirošov, IČ 68729588, na
pořádání 3. ročníku Noční hasičské soutěže "O putovní pohár SDH Mirošov" v roce
2012;
2) ve výši 30.000 Kč Country kapele Gympleři Vsetín, o. s., IČ 69211876, na
pořádání 14. ročníku festivalu country a bluegrassové hudby "Starý dobrý western"
v roce 2012;
3) ve výši 10.000 Kč Dětskému domovu a Základní škole Vizovice, p. o., IČ
61716405, na pořádání akce "Všeminění" v roce 2012;
4) ve výši 10.000 Kč Fotbalovému klubu Vsetín, o. s., IČ 62334697, na účast na
turnaji tří kategorií mládeže v Itálii v roce 2012;
5) ve výši 46.000 Kč Slováckému souboru Vonica, o. s., IČ 49156071, na účast
souboru v mexickém městě Tulancinga v roce 2012;
6) ve výši 30.000 Kč společnosti Incolo Property, s. r. o., IČ 24756008, na pořádání
3. Slovácké benefice v roce 2012;
7) ve výši 25.000 Kč TJ Fatře Slavia Napajedla, IČ 00209821, na pořádání oslav
100. výročí založení TJ Fatra-Slavia Napajedla v roce 2012;
b) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 100.000 Kč Sboru dobrovolných
hasičů Nevšová, IČ 65792343, na realizaci projektu "Slavičín - rozšíření sportovní
plochy Nevšová" v roce 2012;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0140/2012 dle přílohy č. 0583-12-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 100.000 Kč Handballu club Zubří,
IČ 46531378, na činnost družstva mužů v roce 2012;
b) snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace Asociaci krajů ČR, IČ 70933146,
na uhrazení členského příspěvku a projektů v roce 2012 o 1.000.000 Kč na
celkových 1.000.000 Kč.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R15/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke zprostředkovatelské smlouvě č. D1422/2011/EKO ze dne
20.07.2011, uzavřené mezi Zlínským krajem a AGENTUROU ZVONEK CZ s. r. o.,
se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČ 26227967, za podmínek dle přílohy č.
0570-12-P02;
souhlasí
se sjednáním nájmu části pozemku p. č. 201/3 v k. ú. Loučka I, za účelem umístění
přívodního elektro-napájecího kabelu jako přípojky na veřejnou rozvodnou síť pro
provoz základnové stanice sítě T-Mobile, mezi příspěvkovou organizací Domov pro
seniory Loučka, IČ 70850895, jako pronajímatelem a společností T-Mobile Czech
Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4. PSČ 149 00, IČ 64949681,
jako nájemcem, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 4.000 Kč (bez DPH) za rok
2012 a od roku 2013 za roční úplatu ve výši 5.000 Kč (bez DPH), dle přílohy č.
0570-12-P03.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R15/12

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č.1408/31, ostatní plocha,
- p. č.1408/32, ostatní plocha,
- p. č.1408/4, orná půda,
- p. č.1408/5, orná půda,
- p. č.1408/7, orná půda,
- p. č.1408/14, orná půda,
- p. č.1432/5, ostatní plocha,
- p. č.1432/7, ostatní plocha,
- p. č.1432/8, ostatní plocha,
- p. č. 630/2, ostatní plocha,
- p. č. 630/3, ostatní plocha,
- p. č. 630/4, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1020 pro Brumov-Bylnice a k. ú.
Bylnice;
B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. nemovitostí:
- stavby čp. 50, občanská vybavenost, na pozemku p. č. 373,
- pozemku p. č. 373, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín,
včetně zejm. stavby na pozemku p. č. 373 a zděného oplocení části pozemku p.
č. 373, nezapsaných v katastru nemovitostí;
2. pozemků:
a)
- p. č. 640/3, ostatní plocha,
- p. č. 640/4, ostatní plocha,
- p. č. 640/7, ostatní plocha,
- p. č. 640/8, ostatní plocha,
- p. č. 640/27, ostatní plocha,
- p. č. 640/28, ostatní plocha,
- p. č. 640/29, ostatní plocha,
- p. č. 640/30, ostatní plocha,
- p. č. 640/40, ostatní plocha,
- p. č. 640/42, ostatní plocha,
- p. č. 640/44, ostatní plocha,
- p. č. 640/47, ostatní plocha,
- p. č. 3222/12, ostatní plocha,
b)
- p. č. 681/11, zahrada,
- p. č. 681/12, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž;
3. pozemků
- p. č. 1903/3, ostatní plocha, o výměře 300 m2,
- p. č. 1903/15, ostatní plocha, o výměře 211 m2,
- p. č. 1903/16, ostatní plocha, o výměře 209 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č.
661-3968/2012,
odsouhlaseným
příslušným
katastrálním
pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína;
4. nemovitostí
- stavby č. p. 331, občanská vybavenost, na pozemku p. č. st. 582,
- pozemku p. č. st. 582, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3443 pro obec a k. ú. Otrokovice;
C. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení:
1. nemovitostí:
- stavby č. p. 50, občanská vybavenost, na pozemku p. č. 373,
- pozemku p. č. 373, zastavěná plocha a nádvoří,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín, včetně
zejm. stavby na pozemku p. č. 373 a zděného oplocení části pozemku p. č. 373,
nezapsaných v katastru nemovitostí, formou výběrového řízení dle přílohy č.
0568-12-P03;
2. nemovitostí
- stavby č. p. 331, občanská vybavenost, na pozemku p. č. st. 582,
- pozemku p. č. st. 582, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3443 pro obec a k. ú. Otrokovice,
formou výběrového řízení dle přílohy č. 0568-12-P04.

5.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje dle směrnic
SM/19/02/12 a SM/20/02/12

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R15/12

schvaluje
1. Směrnici SM/19/02/12 - Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského
kraje na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a varovací systémy
obcí Zlínského kraje dle přílohy č. 0569-12-P01;
2. Směrnici SM/20/02/12 - Pravidla pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na činnost občanského sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska“ dle přílohy č. 0569-12-P02.

6.

Sociální služby - stanovení maximální výše mzdových nákladů v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R15/12

schvaluje
závazné objemy mzdových nákladů u příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb v roce 2012 dle přílohy č. 0571-12P01.

7.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R15/12

bere na vědomí
protokol o jednání komise s uchazečem k veřejné zakázce: „Revitalizace třídy J. A.
Bati ve Zlíně – dodávka stavby“ dle přílohy č. 0559-12-P01;

4/16

R15/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na dodávku stavby s dodavatelem KKS,
spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 055912-P02;
2. uzavření smlouvy na dodávku informační tabule pro stavbu "Revitalizace třídy J.
A. Bati ve Zlíně" s dodavatelem KKS, spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, 760 01
Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 0559-12-P03.

8.

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R15/12

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení auditu projektu SPZ Holešov mezi Zlínským krajem
a společností TOP AUDITING, s. r. o., se sídlem Kotlářšká 931/53, 602 00 Brno, IČ
45477639, dle přílohy č. 0560-12-P01.

9.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R15/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti města Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172, strpět:
a) umístění a provozování potrubí vodovodu DN 250, vybudovaného v rámci
stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 2 Přívod
pitné a průmyslové vody, k níž byl vydán Městským úřadem v Holešově, odborem
životního prostředí kolaudační souhlas č. j. ŽP/3960/26770/2009/Ve ze dne
27.11.2009, na pozemkové parcele p. č. 2651/11 v k. ú. Holešov,
- vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a opravami
potrubí vodovodu DN 250, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1514-133/2009
ze dne 15.10.2009, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 1.844 Kč
včetně DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
Zlínský kraj;
b) 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 životního prostředí kolaudační souhlas č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve ze
dne 30.11.2009, na pozemkové parcele p. č. 641/1 v k. ú. Všetuly,
- vstup a vjezd na tento pozemek 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 ve výši
1.410 Kč včetně DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí Zlínský kraj;
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c) 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 územního plánování a stavebního řádu
kolaudační souhlas č. j.HOL-26996/2009/SÚ/TN ze dne 24.11.2009, na
pozemkové parcele p. č. 545/1 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 ve výši
1.042 Kč včetně DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí Zlínský kraj;
2. uzavření dodatku č. 1 k Deklaraci o porozumění č. D/1302/2011/STR, uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností Unimarco a. s., IČ 26230381, se sídlem
Zádveřice-Raková 426, 763 12 Zádveřice, dle přílohy č. 0565-12-P02;
ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 26.01.2009 č. 0041/R03/09 - položka
LV 10001, p. č. 641/1 v k. ú. Všetuly uvedená v příloze č. 0066-09-P03.

10.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - Rekonstrukce kuchyně technický dozor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R15/12

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky "Kroměřížská nemocnice a. s.
- Rekonstrukce kuchyně - výkon funkce TDS a koordinátora BOZP“ dle přílohy č.
0562-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost RPS - I s. r. o., se
sídlem Průmyslový areál 13, 760 01 Zlín 1, IČ 29200407;
2. uzavření mandátní smlouvy se společností RPS - I s. r. o., se sídlem Průmyslový
areál 13, 760 01 Zlín 1, IČ 29200407, dle přílohy č. 0562-12-P02.

11.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Centrální objekt technický dozor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R15/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Uherskohradišťská
nemocnice, a. s. - Centrální objekt - Infrastruktura - výkon funkce TDS a
koordinátora BOZP“ dle přílohy č. 0563-12-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost GG Archico a. s., se
sídlem Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432;
2. uzavření mandátní smlouvy se společností GG Archico a. s., se sídlem Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 0563-12-P02.

12.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R15/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod – stavební
úpravy domova mládeže – I. etapa" - dodávka stavby dle přílohy č. 0561-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Střední průmyslová
škola a Obchodní akademie Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže – I.
etapa“, kterou předložili společně dodavatelé 3V & H, s. r. o., a DECRO BZENEC,
spol. s r. o.;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavateli 3V & H, s. r. o., se sídlem Neradice 2324,
688 01 Uherský Brod, IČ 46992715, DECRO BZENEC, spol. s r. o., U Bzinku
1427, 69681 Bzenec, IČ 63476142, dle přílohy č. 0561-12-P02.

13.

Veřejná zakázka: "Koncové prvky projektu IVVS ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R15/12

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky s názvem "Koncové prvky projetku IVVS ZK" formou
užšího nadlimitního řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0564-12-P01 až č. 0564-12-P05 za podmínky uzavření
"Smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK"
schválené usnesením Rady Zlínského kraje č. 0302/R10/12.

14.

Notifikační řízení k Programu podpory kultury ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R15/12

bere na vědomí
informaci o průběhu notifikačního řízení k Programu podpory kultury ve Zlínském
kraji dle přílohy č. 0566-12-P01;
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schvaluje
postup pro schvalování dotací subjektům činným v oblasti kultury (typ 2) v rámci
Programu podpory kultury ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0566-12-P02.

15.

Doprava - dodatek č. 1 k investičnímu záměru, změna IF č. 4

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R15/12

schvaluje
A) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
811/3/110/179/09/11 – 01/06/12 příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, k provedení díla "Silnice III/4276: Vážany", o
celkových nákladech 4.830.000 Kč, dle přílohy č. 0551-12-P02;
B) změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 055112-P03.

16.

Kultura - dotace z MK ČR, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R15/12

bere na vědomí
dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, příspěvková organizace, ve výši 70.000 Kč dle přílohy č. 057612-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0135/2012 dle přílohy č. 0576-12-P02.

17.

Kultura - smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R15/12

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Muzeem Kroměřížska, příspěvková
organizace, IČ 00091138, a Českým svazem včelařů, občanské sdružení, Okresní
organizace Kroměříž, IČ 00434892, dle přílohy č. 0575-12-P01.
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18.

Statut Fondu kultury Zlínského kraje, Pravidla pro poskytování a vyúčtování
dotací z Fondu kultury Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R15/12

schvaluje
Směrnici SM/15/03/12 - Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu
kultury Zlínského kraje dle přílohy č. 0577-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Statut ST/02/03/12 - Statut Fondu kultury
Zlínského kraje dle přílohy č. 0577-12-P02.

19.

Ocenění Pro amicis musae - změna

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R15/12

schvaluje
Pravidla ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu "PRO
AMICIS MUSAE" (Přátelům múz) ve znění dle přílohy č. 0574-12-P01;
bere na vědomí
výtvarný symbol předávaný v rámci ocenění Pro amicis musae dle přílohy č. 057412-P02.

20.

Projekt podpory třídění komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R15/12

schvaluje
1. uzavření dohody o řešení projektu na podporu rozvoje třídění komunálních a
obalových odpadů se společností EKO-KOM, a. s., IČ 25134701, se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, dle přílohy č. 0554-12-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 dohody o partnerství a vzájemné spolupráci se
společností ASEKOL s. r. o., IČ 27373231, se sídlem Praha 4, Československého
exilu 2062/8, PSČ 14300 , dle přílohy č. 0554-12-P02.

21.

PF02-10 Podprogram na podporu obnovy venkova - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R15/12

bere na vědomí
vyhodnocení PF02-10 Podprogram na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji
v roce 2010 dle přílohy č. 0553-12-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace a bezúročné půjčky z
rozpočtu Zlínského kraje dle přílohy č. 0553-12-P03;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0033/2012 dle přílohy č. 0553-12-P04.

22.

Projekty "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve
Zlínském kraji" a "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů
na KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R15/12

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálněprávní ochrany dětí ve Zlínském kraji" dle příloh č. 0573-12-P01 a č. 0573-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0138/2012 dle přílohy č. 0573-12-P03 a rozpočtové
opatření č. RZK/0136/2012 dle přílohy č. 0573-12-P05;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Mezinárodní
spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji" v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 0573-12-P01 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost včetně
všech povinných příloh v termínu do 29.06.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
"Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji" v
termínu do 29.06.2012;
bere na vědomí
oznámení o vyřazení žádosti o finanční podporu z OP LZZ na projekt „Mezinárodní
spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadě Zlínského kraje“.

23.

Dodatek k Zásadám zvláštního určení platového tarifu zaměstnancům
příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních
služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R15/12

schvaluje
dodatek k Zásadám zvláštního způsobu určení platového tarifu zaměstnancům
příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb
dle přílohy č. 0572-12-P01.
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24.

Zdravotnictví - změna závazného objemu prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R15/12

schvaluje
1. snížení závazného objemu prostředků na platy na rok 2012 o částku 124.500 Kč
na konečnou výši 7.913.978 Kč u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí, IČ
00851710, dle přílohy č. 0579-12-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na OON na rok 2012 o částku 124.500
Kč na konečnou výši 199.500 Kč u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí, IČ
00851710, dle přílohy č. 0579-12-P01.

25.

Zdravotnictví - příkazní smlouva ve věci organizování a zajišťování prohlídek
těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na celém území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R15/12

schvaluje
uzavření příkazní smlouvy ve věci organizování a zajišťování prohlídek těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení na celém území Zlínského kraje mezi
Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0578-12-P01.

26.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R15/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0137/2012 dle přílohy č. 0581-12-P01.

27.

Změna výše a určení dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R15/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0139/2012 dle přílohy č. 0580-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. snížení investiční dotace o částku 1.200.000 Kč z Programového fondu na
celkovou částku 1.300.000,- Kč pro HOKEJOVÝ CLUB BBSS, IČ 40994961, na
Dofinancování 5. etapy a částečně na 6. etapu výstavby stadionu v BrumověBylnici;
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2. poskytnutí investiční dotace z Programového fondu pro HOKEJOVOU
AKADEMII BRUMOV-BYLNICE, IČ 22755306, ve výši 1.200.000 Kč na
rekonstrukci střešního pláště budovy č. p. 1180 na p. č. 335,282/5 a 282/6 v k. ú.
Brumov za podmínky, že příjemce prokáže před uzavřením smlouvy o dotaci
vlastnické právo k budově nebo předloží nájemní smlouvu či smlouvu o výpůjčce
na dobu určitou minimálně 10 let s tím, že nebude v takové smlouvě v užívání
budovy omezen; v tomto případě smlouva o dotaci musí obsahovat závazek
příjemce, že pokud dojde k ukončení nájemního vztahu/výpůjčky před uplynutím
lhůty10 let vrátí poskytovateli poměrnou část dotace.

28.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R15/12

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace veřejné zakázky s názvem "EU peníze středním
školám - oblast podpory 1.5" dle přílohy č. 0585-12-P01,
schvaluje
1. zrušení části 2 veřejné zakázky v souladu s rozhodnutím dle přílohy č. 0585-12P02;
2. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti části 2 veřejné zakázky s názvem
„EU peníze středním školám – Oblast podpory 1.5. dle přílohy č. 0585-12-P03“.

29.

Průběžné zprávy mezinárodních projektů ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R15/12

schvaluje
1. Průběžnou zprávu projektu Partnerství Comenius Regio - Kvalita ve vzdělávání
podle přílohy č. 0582-12-P01;
2. Průběžnou zprávu projektu Partnerství Leonardo da Vinci - Kariéra budoucnosti
podle přílohy č. 0582-12-P02.

30.

Veřejná zakázka "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R15/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" dle přílohy č. 0552-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel Telefónica Czech
Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336,
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2. uzavření smlouvy s dodavatelem Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, dle přílohy č. 0552-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným dodavatelem dle přílohy č. 0552-12-P02 v termínu do 20.07.2012.

31.

Provoz videokonference

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R15/12

schvaluje
1. poskytnutí účelové dotace Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, ve výši 106.567 Kč na spolufinancování výdajů za
služby související s provozem videokonference;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Zlínským kraje a Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, dle přílohy č. 055612-P01.

32.

Veřejná zakázka "Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R15/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců“
formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0555-12-P01 až č.
0555-12-P13 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0555-12-P14 a současným
uveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele a na stránkách
www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Dagmar
Stýblová, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Ing. Jitka
Hlavačková, Ph.D., MBA, Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Radim Nuc,
Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, Mgr. Radka Chudárková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D.,
MBA, Martina Hromečková, DiS., Mgr. Radka Chudárková, Adéla Mořická, DiS., a
náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Ing. Martin Kobzáň, Renata Struminská, Michalea
Koryčánková, Bc. Jana Bílková.

13/16

R15/12

33.

Záměry pronájmů parkovacích míst na třídě J. A. Bati a třídě T. Bati

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R15/12

schvaluje
záměr pronájmu částí pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje, a to na:
1) p. č. 1119/4, ostatní plocha, 39 parkovacích míst před budovami označovanými
č. 22, 12 a 2 dle příloh č. 0557-12-P01 a č. 0557-12-P01a minimálně za cenu
stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 7.200 Kč/místo/rok,
2) p. č. 1119/164, 1119/28 a 6974, ostatní plocha, 32 parkovacích míst na třídě
Tomáše Bati dle přílohy č. 0557-12-P02 minimálně za cenu stanovenou dle
znaleckého posudku ve výši 7.200 Kč/místo/rok, zapsaných v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro obec a k. ú. Zlín;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele projednat v termínu do 31.08.2012 se
stávajícími nájemci změnu výše nájemného za parkovací místa po jejich
rekonstrukci ve vazbě na znalecký posudek (jedná se o 32 parkovacích míst dle
přílohy č. 0557-12-P03).

34.

Informace o aktuálních soudních sporech v samostatné působnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R15/12

bere na vědomí
informaci o stavu aktuálních soudních sporů v samostatné působnosti kraje, v
nichž je Zlínský kraj účastníkem řízení, dle přílohy č. 0558-12-P01.

35.

Doprava - Projekt organizace a řízení Jednotného dopravního systému a
provozu centrálního dispečinku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R15/12

schvaluje
realizaci projektu „Organizace a řízení jednotného dopravního systému a provozu
centrálního dispečinku“ v kontextu Nařízení č. 1370/2007 ES a navazující právní
úpravy, dle přílohy č. 0586-12-P01;
ukládá
náměstkovi hejtmana odpovědnému za dopravu v součinnosti s vedoucí Odboru
dopravy a silničního hospodářství a jednatelem společnosti Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s. r. o., rozpracovat projekt do konkrétního
harmonogramu jednotlivých fází plnění a zajistit jeho uskutečňování v souladu s
platnou legislativou a programovými dokumenty kraje.
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37.

Sociální služby - Bytový dům - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R15/12

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0141/2012 dle přílohy č. 0589-12-P06;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
856/3/100/112/03/12 - 01/06/12 "Bytový dům s byty zvláštního určení, Broučkova
292 - stavební úpravy, rekolaudace" dle přílohy č. 0589-12-P01;
3. poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, ve výši 2.769.000 Kč, na rok 2012 dle přílohy č. 0589-12P02;
4. poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov,
IČ 70851042, na akci "Bytový dům s byty zvláštního určení, Broučkova 292 stavební úpravy, rekolaudace" ve výši 92.000 Kč, na rok 2012 dle přílohy č. 058912-P07;
5. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Domov s chráněným
bydlením Zlín, IČ 70850887, na rok 2012 ve výši 2.017.000 Kč na celkovou výši
800.000 Kč, dle přílohy č. 0589-12-P02;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Fryšták, IČ 70850950, dle přílohy č. 0589-12-P03;
7. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Zlín, IČ 70850887, dle přílohy č. 0589-12-P04;
8. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0589-12-P05;
ukládá
1. navýšení odvodu prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Fryšták, IČ 70850950, do rozpočtu zřizovatele o
144.000 Kč, z částky 713.000 Kč na částku 857.000 Kč v termínu 14.06.2012;
2. navýšení odvodu prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Zlín, IČ 70850887, do rozpočtu zřizovatele o
700.000 Kč, z částky 1.507.000 Kč na částku 2.207.000 Kč v termínu 20.06.2012.
pověřuje
s účinností od 01.07.2012 příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ
70851042, výkonem funkce investora a zajištěním úkoků souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečných vyhodnocením akce "Bytový dům s byty zvláštního určení,
Broučkova 292 - stavební úpravy, rekolaudace".

38.

Projekt „Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiče s dětmi s poruchami
autistického spektra“ - žádost o dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R15/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí žádost občanského sdružení Za sklem o finanční dotaci na
projekt „Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiče s dětmi s poruchami
autistického spektra“ dle přílohy č. 0588-12-P01;
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2. vydat předběžný souhlas se spoluúčastí Zlínského kraje na financování projektu
„Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiče s dětmi s poruchami autistického
spektra“ až do výše 5.000.000 Kč za předpokladu, že projekt bude
spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a statutárním městem
Zlín.

Zlín 11. června 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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