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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 25.06.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R16/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0655-12-P01.
stanovuje
nový termín plnění:
1. 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 25.06.2012.“ - na termín plnění 03.09.2012;
2. usnesení č. 1143/R24/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje investiční záměry "SSL Vsetín transformace pobytových sociálních služeb - II. a III. etapa" do 25.06.2012.“ - na
termín plnění 20.08.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R16/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 19. ročníkem mezinárodního cyklistického závodu "Bikemaraton Drásal 2012"
pořádaným městem Holešov, IČ 00287172, v roce 2012;
2) účastí mladších žáků TJ Sokol Horní Bečva, IČ 44740565, na mezinárodním
fotbalovém turnaji v Hollabrunnu v Rakousku v roce 2012;
3) 4. ročníkem mezinárodní konference anglistů a amerikanistů From Theory to
Practice pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, v roce 2012;
4) XVII. Zlínským geriatrickým dnem pořádaným Krajskou nemocnicí Tomáše Bati,
a. s. (Centrem klinické gerontologie) v roce 2012;
5) Celostátním finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených dětí
pořádaným Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově
postižené, IČ 00843598, v roce 2012;
6) mezinárodním nohejbalovým turnajem "Valach OPEN VSETÍN 2012"
pořádaným Nohejbal klubem Vsetín, IČ 68898487, v roce 2012;
7) 10. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu Masters of Rock pořádaným
společností PRAGOKONCERT BOHEMIA, a. s., IČ 225318136, v roce 2012;
8) 50. ročníkem hasičské soutěže Štít Radhoště pořádaným Sborem dobrovolných
hasičů Dolní Bečva, IČ 63701642, v roce 2012;
9) účastí občanského sdružení „VSACAN“ - Vsetín, IČ 66184207, na světovém
folklorním festivalu na Kypru v roce 2012;

1/33

R16/12

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 20.000 Kč TJ Sokol Horní Bečva, IČ 44740565, na účast mladších žáků
na mezinárodním fotbalovém turnaji v Hollabrunnu v Rakousku v roce 2012;
2) ve výši 40.000 Kč Bořkovi Procházkovi, IČ 67018122, na pořádání XVII.
Zlínského geriatrického dne 2012;
3) ve výši 5.000 Orlu jednotě Holešov, IČ 70936455, na pořádání Memoriálu
Františka Gáby v nohejbalu v roce 2012;
4) ve výši 40.000 Národopisnému souboru ZÁVRŠAN, IČ 26668025, na vydání
diplomové práce Petra Káně s názvem "Události 50. let ve farnosti Nedašov,
případ Půček a spol." v roce 2012;
5) ve výši 35.000 Kč AUTO KLUBu Březolupy v AČR, IČ 62831950, na pořádání
IX. ročníku "Slováckého oválu" v roce 2012;
6) ve výši 35.000 Kč Tělovýchovné jednotě Pitín, IČ 68684509, na pořádání V.
ročníku mezinárodního fotbalového turnaje "O Pohár Bílých Karpat" v roce 2012;
7) ve výši 25.000 Kč Klubu Bojkovských Skeptiků-Svobodné Občanské Sdružení,
IČ 22873520, na pořádání společensko-sportovní akce "AVIATIK ŠOU 2012";
8) ve výši 30.000 Kč společnosti TAURUS, s. r. o., IČ 48535681, na pořádání
festivalu humoru a zábavy "Luhačovický švihák" v roce 2012;
9) ve výši 35.000 Kč Římskokatolické farnosti Nový Hrozenkov, IČ 47997940, na
pořádání akce "Svatováclavské slavnosti" v roce 2012;
10) ve výši 7.000 Kč Základní škole Vsetín, Rokytnice 436, IČ 60990457, na účast
žákyň školy v celostátním kole soutěže základních škol ve vybíjené v Nové Pace v
roce 2012;
11) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Derby Golf Club Slušovice, IČ
46307729, na pořádání sportovní akce pro mládež "Moravská Túra Mládeže" v
roce 2012;
11) ve výši 45.000 Kč společnosti PRAGOKONCERT BOHEMIA, a. s., IČ
25318136, na pořádání 10. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Masters of
Rock v roce 2012;
12) ve výši 25.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Dolní Bečva, IČ 63701642, na
pořádání 50. ročníku hasičské soutěže Štít Radhoště v roce 2012;
13) ve výši 20.000 Kč Základní organizaci ČSOP PANTOFLÍČEK, IČ 65326539, na
pořádání Folklorního dne ve Slavkově v roce 2012;
14) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Valašské kumštování, IČ 22737421,
na pořádání mezinárodního setkání výtvarníků, hudebníků, lidových řemesel a
národopisných souborů "Valašské kumštování" v roce 2012;
15) ve výši 100.000 Kč občanskému sdružení „VSACAN“ - Vsetín, IČ 66184207,
na účast souboru na světovém folklorním festivalu na Kypru v roce 2012;
b) poskytnutí peněžitého daru:
1) ve výši 35.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, na
vyšetření vzorků krve a jejich zavedení do databáze registrů dárců v roce 2012;
2) ve výši 20.000 Kč Římskokatolické farnosti Střílky, IČ 46998411, do vyhlášené
sbírky týkající se opravy sochy sv. Antonína a sv. kamenného kříže před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách;
3) ve výši 100.000 Kč Nadačnímu fondu ADIUVARE, IČ 26805332, na charitativní
činnost v roce 2012;
c) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50.000 Kč Folklórnímu sdružení
NOVOVEŠŤAN, IČ 26678144, na nákup hudebního nástroje-cimbálu v roce 2012;
d) úhradu věcných nákladů ve výši 23.000 Kč občanskému sdružení Hlahol
Mysločovice, IČ 28553497, na dopravu Mužského pěveckého sboru Hlahol z
Mysločovic do Prahy a zpět u příležitosti akce "Kulturní léto v Senátu - Den
Zlínského kraje" dne 12.06.2012. Tato částka bude uhrazena dopravci Františku
Langerovi, IČ 65358368, který byl občanským sdružením Hlahol Mysločovice
vybrán;
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e) navýšení úhrady věcných nákladů o částku 649 Kč na celkovou výši 21.649 Kč
Základní umělecké škole Hulín, IČ 63458641, na dopravu Dětského pěveckého
sboru Zvonky ZUŠ Hulín do Lidic a zpět na celostátní přehlídku dětských
pěveckých souborů "Světlo za Lidice" dne 10.06.2012; tato částka bude uhrazena
dopravci KRODOS BUS, a. s., IČ 26950529, který byl vybrán základní uměleckou
školou;
f) rozpočtové opatření č. RZK/0152/2012 dle přílohy č. 0625-12-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 15.000 Kč Aver Dživipenu, o. s., IČ 27059120, na pořádání akce "Talent
Zlínského kraje" v roce 2012;
b) ve výši 20.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, na pořádání 4.
ročníku mezinárodní konference anglistů a amerikanistů From Theory to Practice v
roce 2012;
c) ve výši 40.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, na vydání katalogu k
výstavě Ivana Theimera a na tisk a přípravu propagačních materiálů Konference
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v roce 2012.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R16/12

souhlasí
1. s pronájmem části pozemku p. č. 2756/1, ostatní plocha, o výměře 123 m2, k. ú.
Kněžpole u Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, obci Kněžpole, Kněžpole č. p.
125,687 12 Bílovice, IČ 291013, na dobu určitou od 01.07.2012 do 30.06.2019 za
nájemné ve výši 1.000 Kč/rok, dle přílohy č. 0620-12-P01;
2. se sjednáním nájmu mezi příspěvkovou organizací Domov pro seniory Loučka,
IČ 70850895, jako pronajímatelem a společností
a) UnArtel s. r. o., se sídlem Dlouhá 300, Slavičín, PSČ 763 21, IČ 29284074, jako
nájemcem, týkající se pronájmu části nemovitosti – část střechy budovy „A“ objektu
č. p. 128, stojící na pozemku p. č. st. 310 v k. ú. Loučka I, pro umístění technologie
a zřízení přípojek do sítě Internet a pro využití datových služeb, na dobu neurčitou,
za roční nájemné ve výši 4.700 Kč + úhrada za spotřebovanou elektrickou energii
ve výši 700 Kč ročně dle přílohy č. 0620-12-P02 ;
b) BENU Česká republika a. s., se sídlem K Pérovně 945/7, Praha 10, Hostivař,
PSČ 102 00, IČ 49621173, jako nájemcem, týkající se pronájmu části nemovitosti
u vstupu do zařízení v přízemí budovy „C“ objektu č. p. 128, stojící na pozemku p.
č. st. 310 v k. ú. Loučka, pro umístění informační tabule o rozměrech 103 cm x 73
cm k reklamním účelům, na dobu neurčitou, za roční úplatu ve výši 16.400 Kč, dle
přílohy č. 0620-12-P03;
3. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka
Bartoše, IČ 70947422, a to:
a) projektor Sharp PG-C30XE , inv. číslo KFBZ HIM 185, pořizovací cena 276.422
Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou prodeje za cenu v místě a čase obvyklou;
b) server Intel Pentium II 233 MHz, inv. číslo KFBZ HIM 137, pořizovací cena
503.805,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
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c) software ADS pro Novell s 50 přístupovými licencemi, inv. číslo KFBZ DNM 8,
každá licence za 4.141,20 Kč, pořizovací cena za 50 licencí 207.060 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, formou protokolárního vyřazení z evidence majetku;
4. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná,
IČ 70850852, a to:
a) konvektomat FCV komplet, inv. číslo 12300073, pořizovací cena 353.220 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
b) myčka nádobí LS 10, ZANUSSI, inv. číslo 12300055, pořizovací cena 124.
939,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč
formou fyzické likvidace;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1007, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Fryšták, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 916-348_2/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 3236/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6028-48_2/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 4576/1 (EN 4576/1), ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Hřivínův Újezd, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 36355_4/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.800 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného SMP Net, s. r. o., se sídlem
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 3592/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 5247-240/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozem, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného Dopravní společnost ZlínOtrokovice, s. r. o., se sídlem Zlín, Podvesná XVII/3833, PSČ 760 92, IČ
60730153, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
4/33

R16/12

- umístění 3 ks sloupů trolejového vedení na pozemku p. č. 977/12, ostatní
plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou 3 ks sloupů trolejového vedení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.500 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- zřízení a provozování silniční komunikace a mostního díla v rámci stavby "Silnice
II/490 Holešov - jihovýchodní obchvat" na pozemku p. č. 3706/1, v k. ú. Holešov, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
za podmínek dle přílohy č. 0620-12-P08,
7. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Marie Bělajové, bytem Mýto 452, 763 31 Brumov-Bylnice, strpět:
- umístění stavby silnice č. II/495 na pozemku p. č. 1408/35, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Bylnice, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice č. II/495
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 64 Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.02.2012 č. 0075/R04/12, část schvaluje,
bod č. 9.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R16/12

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č.1882/7, ostatní plocha,
- p. č.1882/8, ostatní plocha,
- p. č.1882/9, ostatní plocha,
- p. č.1882/10, ostatní plocha,
- p. č.1882/12, ostatní plocha,
- p. č.1882/13, ostatní plocha,
- p. č.1882/14, ostatní plocha,
- p. č.1882/15, ostatní plocha,
- p. č.1882/16, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 224 pro obec Horní Lhota a k. ú.
Horní Lhota u Luhačovic;
2. pozemků
- p. č.1452/53, ostatní plocha,
- p. č.1452/54, ostatní plocha,
- p. č.1455/73, ostatní plocha,
- p. č.1455/74, ostatní plocha,
- p. č.1455/75, ostatní plocha,
- p. č.1455/37, ostatní plocha,
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- p. č.1455/38, ostatní plocha,
- p. č.1455/39, ostatní plocha,
- p. č. 5/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 178 pro obec a k. ú. Doubravy;
3. pozemků
- p. č.1455/67, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
- p. č.1455/69, ostatní plocha, o výměře 19 m2,
- p. č.1455/71, ostatní plocha, o výměře 724 m2,
- p. č.1455/66, ostatní plocha, o výměře 678 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 388-47/2011,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Doubravy;
B. záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
- pozemku p. č. 1964/20, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 217 pro obec Luhačovice a k. ú.
Kladná–Žilín.

5.

Účelová neinvestiční dotace z Všeobecné pokladní správy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R16/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí Všeobecná pokladní správa dle přílohy č. 0624-12-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0150/2012 dle přílohy č. 0624-12-P01.

6.

Porušení rozpočtové kázně - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R16/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.04.2012 č. 0332/R11/12 - bod 2, kterým
Rada Zlínského kraje rozhodla o prominutí povinnosti odvodu za porušení
rozpočtové kázně vyměřeného Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, ve výši 3.206,22 Kč, vyměřeného Rozhodnutím zřizovatele o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 6/2012 dle přílohy č. 0409-12-P06;
rozhodla
o prominutí povinnosti části odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.564,98
Kč, vyměřeného Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, Školní 1610, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474,
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Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
6/2012, dle přílohy č. 0621-12-P01;
ukládá
Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394,
76861 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, za porušení rozpočtové kázně odvod
do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.186 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 10/2012, uvedeného v příloze č. 0621-12P12;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
- rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 74.466,90 Kč,
vyměřeného Tauferové střední odborné škole veterinární Kroměříž, Koperníkova
1429, 76701 Kroměříž, IČ 63459086, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně č. 9/2012, dle přílohy č. 0621-12-P06;
- vzít na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru školství,
mládeže a sportu, kterým se částečně vyhovuje žádosti o prominutí odvodu za
porušení rozpočtové kázně Základní školy a Základní umělecké školy Strání,
Rubanice 877, 687 65 Strání, IČ 46956581, tak, že z celkové částky 1.387.170 Kč
se částečně promíjí odvod ve výši 1.177.170 Kč dle přílohy č. 0621-12-P13;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0143/2012 dle přílohy č. 0621-12-P09.

7.

PO - odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R16/12

stanovuje
odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
a) v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0617-12-P01;
b) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0617-12-P02;
c) v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0617-12-P03;
d) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0617-12-P04;
e) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 0617-12-P05.

8.

PO - jmenování ředitele, platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R16/12

jmenuje
s účinností od 01.08.2012 paní Mgr. Blaženu Kubíčkovou na pracovní místo
ředitelky Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle
přílohy č. 0618-12-P01;
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stanovuje
s účinností od 01.08.2012 plat paní Mgr. Blaženě Kubíčkové, ředitelce Tauferovy
střední odborné školy veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0618-12P02.

9.

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R16/12

stanovuje
a) s účinností od 01.07.2012 plat:
1. paní Mgr. Daně Kučerové, ředitelce Základní a Mateřské školy Uherské
Hradiště, Palackého náměstí, IČ 60371668, dle přílohy č. 0623-12-P01,
2. panu JUDr. Josefu Valentovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0623-12-P02;
b) s účinností od 01.08.2012 plat:
1. paní Mgr. Věře Kundratové, ředitelce Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391,
dle přílohy č. 0623-12-P03,
2. panu Mgr. Michalu Gergelovi, řediteli Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č.
0623-12-P04,
3. panu Mgr. Ivo Kramářovi, řediteli Gymnázia Otrokovice, IČ 61716693, dle
přílohy č. 0623-12-P05,
4. panu Mgr. Marku Wandrolovi, řediteli Střední odborné školy Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0623-12-P06,
5. paní RNDr. Evě Cepkové, ředitelce Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707,
dle přílohy č. 0623-12-P07,
6. panu Ing. Jaroslavu Zatloukalovi, řediteli Střední školy průmyslové, hotelové a
zdravotnické Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0623-12-P08,
7. panu Mgr. Karlu Zerzáňovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy speciální
Uherské Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 0623-12-P09.

10.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R16/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu zřídit a umístit horkovod do tepelného kanálu ve
vlastnictví TON-ENERGO a. s., mezi Zlínským kraje a společností TON-ENERGO
a. s., se sídlem Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ
25532626, dle přílohy č. 0607-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0148/2012 dle přílohy č. 0607-12-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0035/2012 dle
přílohy č. 0607-12-P04.
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11.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R16/12

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08 – 05/06/12 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Centrální objekt - Infrastruktura" dle přílohy č. 0606-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2012 dle přílohy č. 0606-12-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0034/2012 dle
přílohy č. 0606-12-P02.

12.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon - demolice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R16/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního
pavilonu - demolice", dle příloh č. 0616-12-P02 až č. 0616-12-P09, výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0616-12-P10 a současným uveřejněním
zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. František
Mikeštík, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Petr
Ruber, Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Ing. Karol Muránsky, Ing. Aleš
Houserek, Martina Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý, a náhradníky - Ing.
František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Lenka Potrusilová, DiS., Renata
Struminská, Ing. Radomír Drozd;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilonu demolice “ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0616-12-P01.
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13.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R16/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže - dodávka interiéru“
formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0604-12-P01 až č. 060412-P08, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0604-12-P09 a současným
uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. František Mikeštík, Martina
Hromečková, DiS., Mgr. Zdeňka Foltýnová a náhradníky - Jitka Chobotová, Renata
Struminská, Mgr. Libor Fusek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Libor
Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing.Bc. Miroslav Trávníček,
Jitka Chobotová, Martina Hromečková, DiS., PaedDr. Rostislav Šmíd, a
náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová, Šárka Lizancová, Ing. Tomáš Záhora, Renata
Struminská, Ing. Pavel Ondra.

14.

Kultura - zámek Kinských - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R16/12

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky "Muzeum regionu Valašsko,
p. o. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa zpracování projektové dokumentace“ dle přílohy č. 0615-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost Bursík Holding, a. s.,
se sídlem Belgická 196/38,120 00 Praha 2, IČ 28223063;
2. uzavření smlouvy o dílo se společností Bursík Holding, a. s., se sídlem Belgická
196/38,120 00 Praha 2, IČ 28223063, dle přílohy č. 0615-12-P02.

15.

Veřejná zakázka: "Koncové prvky projektu IVVS ZK" - plná moc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R16/12

zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost MCI SERVIS s. r. o., IČ 27718158, se
sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, k provádění úkonů nezbytných pro
výkon zadavatelských činností (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a
provedení návrhu výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním
údajů
o
veřejné
zakázce
„Koncové
prvky
projektu
IVVS
ZK“,
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podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0613-12-P01;
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Černá, Ing. Šárka Jiříková,
a náhradníky JUDr. Jana Schäferová, Mgr. Radana Běťáková.

16.

Programový fond Zlínského kraje - tisk: 06

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R16/12

bere na vědomí
„Programový fond Zlínského kraje - tisk 06“ dle přílohy č. 0608-12-P01.

17.

Směrnice SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R16/12

schvaluje
směrnici SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku dle přílohy č.
0612-12-P01.

18.

Doprava - investiční požadavek, změna IF č. 5

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R16/12

schvaluje
A. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
886/2/110/196/06/12 příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, na pořízení referentských vozidel, o celkových nákladech 603.000
Kč, dle přílohy č. 0590-12-P02;
B. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2012 Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 059012-P04.

19.

Deklarace samospráv o spolupráci při prosazení realiazce stavebních úprav
trati Zlín střed-Vizovice jako navazující etapy na modernizaci a elektrizaci
trati Otrokovice-Zlín střed

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R16/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Deklarace samospráv o spolupráci
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při prosazení realizace stavebních úprav trati Zlín střed-Vizovice jako navazující
etapy na modernizaci a elektrizaci trati Otrokovice-Zlín střed, dle přílohy č. 059112-P01.

20.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce - 2. výběrové
řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R16/12

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu
kulturních aktivit a akcí v členění:
1. OUTDOOR FILMS s. r. o., IČ 28614593
ve výši 40.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival outdoorových filmů
2. Spolek přátel hradu Lukova, o. s., IČ 49158295
ve výši 10.000 Kč na akci:
Den hradu Lukova
3. Valašský orchestr lidových nástrojů, IČ 26616548
ve výši 15.000 Kč na akci:
Provedení hudebně dramatického představení na námět lidové pověsti
z Velkých Karlovic O sloboděnej slibce
4. Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IČ 73633178
ve výši 10.000 Kč na akci:
Společně při hudbě
5. Dětský folklorní soubor Ovečky, IČ 26644711
ve výši 25.000 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní festival Babí léto 2012
6. Fotoklub DK Kroměříž, IČ 22854185
ve výši 5.000 Kč na akci:
Fotobraní 2012
7. Český svaz pro film a video, IČ 49558366
ve výši 5.000 Kč na akci:
XXXX. ARSfilm amatérů Kroměříž 2012
8. Moravští madrigalisté, IČ 70870616
ve výši 5.000 Kč na akci:
Vánoční koncert Moravských madrigalistů
9. T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace
ve výši 10.000 Kč na akci:
Slet bubeníků 2012
10. Valašský soubor písní a tanců Rusava, IČ 18190090
ve výši 20.000 Kč na akci:
Podhostýnské září - mezinárodní přehlídka folklorních souborů
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11. Valašský jarmek, o. s., IČ 22667059
ve výši 10.000 Kč na akci:
21. valašský mikulášský jarmek
12. Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, IČ 65841638
ve výši 5.000 Kč na akci:
Jablečná slavnost v Hostětíně
13. Společnost KT, o. s., IČ 22839674
ve výši 10.000 Kč na akci:
Kabinet T. – galerie pro současné umění – výstava uměleckých děl
14. Taneční klub FORTUNA Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166
ve výši 10.000 Kč na akci:
Vánoční cena Fortuny
15. Občanské sdružení ČAGAN, IČ 22905081
ve výši 10.000 Kč na akci:
Slovácké září
16. Stojanovo gymnázium, Velehrad, IČ 70940444
ve výši 10.000 Kč na akci:
II. Festival duchovní hudby na Velehradě
17. CANTICUM CAMERALE, IČ 46276980
ve výši 10.000 Kč na akci:
Slavnostní koncert k 30. výročí založení komorního pěveckého sboru
18. Bartošův soubor, IČ 49156403
ve výši 15.000 Kč na akci:
Slavnostní koncert k 60. výročí souboru
19. Římskokatolická farnost Velehrad, IČ 46956484
ve výši 10.000 Kč na akci:
Velehrad poutníků
20. Regionální pěvecké centrum Vsetín, IČ 69211787
ve výši 5.000 Kč na akci:
Vánoční koncerty pěveckých sborů MG Vsetín
21. GALERIE ORLOVNA města Kroměříže, o. s., IČ 28557425
ve výši 5.000 Kč na akci:
Výstava na závěr Mezinárodního kroměřížského výtvarného léta
22. Občanské sdružení Musica Minore, IČ 27055973
ve výši 5.000 Kč na akci:
Hudba ve světě filmu
23. Nadační fond Základní umělecké školy Valašské Meziříčí, IČ 68898746
ve výši 20.000 Kč na akci:
Varhanní festival
24. BUBU – klub dětské kultury, Vsetín, IČ 27005488
ve výši 8.000 Kč na akci:
Loutkování aneb dítě a loutka
25. JazzZušák, o. s., IČ 22872078
ve výši 5.000 Kč na akci:
Mikulašení 2012
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26. Markéta Bambuchová, Nový Hrozenkov
ve výši 10.000 Kč na akci:
Mezinárodní setkání heligonkářů
27. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresní organizace
Vsetín, IČ 62334417
ve výši 5.000 Kč na akci:
Výstava zuberské krajky
28. Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic, IČ 29259096
ve výši 10.000 Kč na akci:
Den hudby a tance ve Slušovicích
29. FotoMosty, IČ 27018571
ve výši 5.000 Kč na akci:
Ohlédnutí 2012
30. The Czech Ensemble Baroque, o. s., Loučka u Valašského Meziříčí,
IČ 22674209
ve výši 50.000 Kč na akci:
Česká mše Vánoční scénicky a autenticky
31. GET ART!, o. s., IČ 22827170
ve výši 20.000 Kč na akci:
Básníci na ulici
32. HORTUS MORAVIAE, o. s., IČ 22672672
ve výši 5.000 Kč na akci:
Pohádková Podzámecká zahrada
33. Pravoslavná církevní obec ve Střílkách, IČ 73634239
ve výši 35.000 Kč na akci:
O svatých Sedmipočetnících, učednících svatých Cyrila a Metoděje;
34. IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí, mládeže
"Chceme žít s vámi", o. s., Zlín, IČ 48472042
ve výši 6.000 Kč na akci:
5. ročník mimořádné celorepublikové soutěže Barman roku;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí v členění:
1. město Brumov – Bylnice, IČ 00283819
ve výši 20.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
2. obec Zašová, IČ 00304476
ve výši 10.000 Kč na akci:
Zašovské slavnosti
3. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 5.000 Kč na akci:
Jak to dělali naši staříčci
4. Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068
ve výši 25.000 Kč na akci:
Festival pod věží 2012
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5. město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 10.000 Kč na akci:
Škola lidových tanců v Kunovicích 2012
6. Alagia Alessandro, Štěpánská 629, 11000 Praha 1 a Alagiaová Jana,
K Hájenkám 341, 76321 Slavičín
ve výši 15.000 Kč na akci:
Koncertní vystoupení na zámku Ořechov
7. Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s., IČ 25300083
ve výši 7.000 Kč na akci:
Bláznit je lidské - prezentace soc. služby Horizont Zlín.

21.

Kultura - navýšení příspěvků na provoz, změna závazného objemu
prostředků na platy a OON, investiční dotace, převod mezi fondy, změny IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R16/12

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, k posílení investičního fondu ve výši 285.000
Kč, dle přílohy č. 0633-12-P03;
schvaluje
1. navýšení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti kultury a památkové péče na rok 2012 dle přílohy č. 0633-12-P01;
2. snížení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, o 30.000 Kč na celkovou výši
2.483.000 Kč dle přílohy č. 0633-12-P02;
3. zvýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů příspěvkové organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, o 30.000 Kč na celkovou výši 159.000
Kč dle přílohy č. 0633-12-P02;
4. poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko,
IČ 00098574, ve výši 110.000 Kč na pořízení kamerového systému do zámku
Lešná u Valašského Meziříčí, za podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí
investiční dotace dle přílohy č. 0633-12-P07;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, na rok 2012, dle přílohy č. 0633-12-P04;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2012, dle přílohy č. 0633-12-P05;
7. zvýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, o 200.000 Kč na celkovou výši 367.000 Kč dle přílohy
č. 0633-12-P02.

22.

Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R16/12

uděluje
titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé ovládání
dovedností, postupu a technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání těchto
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zkušeností budoucím generacím laureátům:
1. Jiřímu Machaníčkovi v oboru dřevo, sekernictví - tesařství,
2. Františkovi Zuskovi v oboru přírodní pletiva, pletení ze slámy, orobnice, z proutí
a loubku,
3. Ivanovi Šulákovi v oboru hlína, zakuřovaná hrnčina;
schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti o 24.000 Kč na celkovou výši 19.449.000 Kč, dle přílohy č.
0635-12-P03.

23.

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R16/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/00145/2012 dle přílohy č. 0594-12-P01.

24.

Energetická agentura Zlínského kraje - jmenování členů orgánů společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R16/12

jmenuje
1. s účinností ke dni 30.06.2012 do funkce člena správní rady společnosti
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, Ing. Josefa Gábu, dle
přílohy č. 0593-12-P01;
2. s účinností ke dni 30.06.2012 do funkce člena/členky dozorčí rady společnosti
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 059312-P01:
a) Bc. Milenu Kovaříkovou,
b) PaedDr. Petra Navrátila,
c) Ing. Jaroslava Končického.

25.

Sociální služby - převod mezi fondy, změna investičního fondu a navýšení
příspěvku na provoz na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R16/12

souhlasí
1. s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, k posílení investičního fondu ve výši
500.000 Kč, dle přílohy č. 0627-12-P01;
2. s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, k posílení investičního fondu ve
výši 77.000 Kč, dle přílohy č. 0627-12-P04;
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schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, na rok 2012, dle přílohy č. 0627-12P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití invesitčního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2012, dle přílohy č. 062712-P05;
3. navýšení příspěvku na provoz na rok 2012 příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, ve výši 10.000 Kč na celkovou výši
2.370.000 Kč, dle přílohy č. 0627-12- P03.

26.

Sociální služby - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R16/12

souhlasí
1. s výpůjčkou nebytových prostor v domě č. p. 292, Broučkova, 76001 Zlín, paní
Gabriele Doupovcové, Lazy III/3868, 760 01 Zlín, IČ 60560681, od 01.07.2012 do
31.12.2012, formou bezplatného užívání, dle přílohy č. 0628-12-P01;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor Centrem poradenství pro
rodinné a partnerské vztahy, p. o., U Náhonu 5208, 76001 Zlín, IČ 70850992, v
budově odborných ordinací bez čísla popisného, nacházející se na pozemku p. č.
3083, zapsané na LV č. 12815 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, k. ú. Vsetín
786764, na dobu určitou od 01.07.2012 do 30.06.2017, dle přílohy č. 0628-12P03.

27.

Sociální služby - nájemní smlouvy v bytovém domě s byty zvláštního určení
Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R16/12

rozhodla
o přidělení bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292,
nájemcům uvedeným v příloze č. 0630-12-P01, a to v souladu s platnými Pravidly
pro přidělování a najímání bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292;
souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu jednotlivých bytů v bytovém domě s byty zvláštního
určení Zlín, Broučkova 292, s nájemci uvedenými v příloze č. 0630-12-P01, dle
vzoru uvedeného v příloze č. 0630-12-P04.
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28.

Projekt "Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a
regionální úrovni ve Zlínském kraji" - Licenční a Podlicenční smlouva s
MPSV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R16/12

schvaluje
uzavření Licenční a Podlicenční smlouvy s Českou republikou-Ministerstvem práce
a sociálních věcí, IČ 00551023, dle příloh č. 0629-12-P01 až č. 0629-12-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
Českou republikou-Ministerstvem práce a sociálních věcí, IČ 00551023, dle příloh
č. 0629-12-P01 až č. 0629-12-P05 v termínu do 31.07.2012.

29.

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - IV. etapa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R16/12

ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje investiční záměry "SSL
Vsetín - transformace pobytových sociálních služeb - IV. etapa - Rožnov pod
Radhoštěm Sluneční a Rožnov pod Radhoštěm Zahradnická" do 08.10.2012.

30.

Předběžná oznámení k veřejným zakázkám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R16/12

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejných zakázek:
1) "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra ve Zlínském kraji" dle
přílohy č. 0626-12-P01,
2) "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0626-12-P02,
3) "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0626-12-P03,
4) "Zajištění sítě služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a typu
terénní programy - pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve
Zlínském kraji" dle přílohy č. 0626-12-P04.
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31.

Dohoda o spolupráci mezi Zlínským krajem a MPSV ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R16/12

schvaluje
uzavření dohody o spolupráci při realizaci individuálního projektu "Systémová
podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny" mezi
Zlínským krajem a Českou republikou-Ministerstvem práce a sociálních věcí, IČ
00551023, dle příloh č. 0632-12-P01 a č. 0632-12-P02;
nominuje
1. Mgr. Janu Chovancovou, vedoucí Odboru sociálních věcí, jako členku Řídícího
týmu projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o
ohrožené rodiny a děti;
2. Mgr. Helenu Miklovou, vedoucí oddělení sociální právní ochrany Odboru
sociálních věcí, jako stálou zástupkyni Mgr. Jany Chovancové při jednání Řídícího
týmu.

32.

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R16/12

vyslovuje souhlas
1. se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, pro rok 2012, dle přílohy č. 0636-12P03.

33.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR, změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2012, investiční záměr, změna IF, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R16/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2012, dle příloh č. 0637-12-P02 a č. 0637-12-P03:
a) 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 131.544 Kč;
b) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín, ve výši 68.278 Kč;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0142/2012, dle přílohy č. 0637-12-P06;
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2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
889/3/170/158/06/12 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK – Sanitní vozidla" dle přílohy č. 063712-P07 o celkových nákladech 7.308.000 Kč;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba ZK, IČ 62182137, na rok 2012, dle přílohy č. 063712-P08;
4. navýšení příspěvku na provoz na rok 2012 příspěvkové organizaci Dětské
centrum Zlín, IČ 00839281, ve výši 70.000 Kč na celkovou výši 12.790.000 Kč, dle
přílohy č. 0637-12-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce a přizváním zástupců
Zlínského kraje do jednotlivých komisí.

34.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R16/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0144/2012 dle přílohy č. 0638-12-P01.

35.

Zdravotnictví - realizace zvýšení základního kapitálu nemocnic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R16/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Vsetínská nemocnice a.
s., IČ 26871068, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle přílohy č.
0639-12-P01;
2. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Kroměřížská nemocnice
a. s., IČ 27660532, se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ 767 55 dle
přílohy č. 0639-12-P02;
3. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Uherskohradišťská
nemocnice a. s., IČ 27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365,
PSČ 686 68 dle přílohy č. 0639-12-P03;
4. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Krajská nemocnice T.
Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle
přílohy č. 0639-12-P04;
5. uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 85.000.000 Kč mezi Zlínským
krajem, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní
společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle příloh č. 0639-12-P05a, č. 0639-12-P05b
a č. 0639-12-P05c.
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36.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R16/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0149/2012 dle přílohy č. 0640-12-P01.

37.

Školství - investiční fondy, dotace, rozpočtové opatření, převod z rezervního
fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R16/12

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2012:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, IČ 00566411, dle přílohy č. 0649-12-P01;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Liptál, IČ
70238499, dle přílohy č. 0649-12-P04;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnickáCentrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0649-12-P06;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rudolfa
Firkušného Napajedla, IČ 46311131, dle přílohy č. 0649-12-P07;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Plavecká škola Uherské Hradiště, IČ
48489573, dle přílohy č. 0649-12-P08;
f) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0649-12-P09;
g) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0649-12-P10;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ
61716677, dle přílohy č. 0649-12-P11;
i) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843393, dle přílohy č. 0649-12-P12;
j) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín, IČ 00851663, dle přílohy č. 0649-12-P15;
k) změnu č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731,
dle přílohy č. 0649-12-P16;
l) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č. 0649-12-P17;
m) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Vizovice,
IČ 617164405, dle přílohy č. 0649-12-P18;
n) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 0649-12-P19;
o) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00851809, dle přílohy č. 0649-12-P20;
p) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, dle přílohy č. 0649-12-P21;
q) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 0649-12-P22;
r) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0649-12-P23;
s) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ
61715999, dle přílohy č. 0649-12-P24;
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2. poskytnutí investiční dotace ve výši 195.000 Kč příspěvkové organizaci
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, IČ
00566411, na nákup serverového zařízení dle přílohy č. 0649-12-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0146/2012 dle přílohy č. 0649-12-P03;
4. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
885/2/150/336/06/12 s názvem "Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov - oprava
havarijního stavu stropů a střešních oken v půdní vestavbě" dle přílohy č. 0649-12P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištění úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov - Oprava
havarijního stavu stropů a střešních oken v půdní vestavbě" příspěvkovou
organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu
příspěvkové organizace:
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, ve výši 65.000 Kč;
2. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, ve výši 72.000 Kč;
3. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, ve výši 251.000 Kč;
4. Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, ve výši 300.000 Kč.

38.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R16/12

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 19.663.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0643-12-P01 na celkovou částku
359.190.125 Kč.

39.

Školství - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R16/12

vyjadřuje souhlas
s vyřazením pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov Uherský Ostroh,
IČ 60371811, vůči paní Marii Karpíškové, narozené 19.11.1974, bytem Habří 13,
592 53 Strážek, ve výši 68.122 Kč.
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40.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R16/12

schvaluje
vyřazení:
a) neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola-Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, a to automobilu TAZ 1500 Š 1203, inventární číslo 1220, pořizovací
cena 238.608 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1994, formou fyzické likvidace;
b) přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola-Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, a to plynového sporáku, inventární číslo 148, pořizovací cena 103.700
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1996, a to formou prodeje za cenu v čase a
místě obvyklou.

41.

Školství - žádost o stanovisko ZK k zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R16/12

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení požadované
Střední odbornou školou ochrany osob a majetku s. r. o., se sídlem Leonovova
1795/3, 733 01 Karviná – Hranice, IČ 25 383 205, ve znění přílohy 0645-12-P02.

42.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R16/12

schvaluje
podání návrhu na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 01.09.2012 u Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ
61716 677:
- výmaz sídla příspěvkové organizace na adrese tř. T. Bati 331, 765 02 Otrokovice,
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese tř. T. Bati 331,
765 02 Otrokovice,
- zápis sídla příspěvkové organizace na adrese tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
- zápis místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese tř. T Bati 1266,
765 02 Otrokovice,
- výmaz Školní jídelny – výdejny, IZO 150 076 762, na adrese tř. T. Bati 331; 765
02 Otrokovice;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 31.07.2012.
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43.

Školství - změna zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R16/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Střední
průmyslové školy Otrokovice, IČ 61716677, dle přílohy č. 0648-12-P01.

44.

Školství - výsledek konkursního řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R16/12

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Tauferovy střední
odborné školy veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0652-12-P01.

45.

Veřejná zakázka "Rozšíření portálu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R16/12

schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky s názvem Rozšíření portálu v souladu s rozhodnutím
dle přílohy č. 0653-12-P02;
2. zahájení veřejné zakázky s názvem "Rozšíření portálu II" formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 0653-12-P03 až č. 0653-12-P17
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0653-12-P18 a současným uveřejněním
zadávací dokumentace na profilu zadavatele a webových stránkách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Skopalík Ph.D., Mgr. Radim
Nuc, DiS., RNDr. Ludmila Bernátková, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky Ing. Filip Pastuszek, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Petra Pilčíková, Renata
Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Zdeňka
Foltýnová;
3. hodnoticí komisi ve složení: RNDr. Ludmila Bernátková, Ing. Aleš Skopalík
Ph.D., Ing.Bc. Miroslav Trávníček, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Jiří Fux, a náhradníky Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA, Ing. Filip Pastuszek, Ing. Radovan Výsmek, Ing.
Lukáš Valouch, Jakub Řeha;
bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky s názvem "Rozšíření
portálu" dle přílohy č. 0653-12-P01.
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46.

Veřejná zakázka - EU peníze středním školám - Oblast podpory 1.5. - dodávka
vizualizační techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R16/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „EU peníze středním školám –
Oblast podpory 1.5. - dodávka vizualizační techniky“ formou otevřeného
nadlimitního řízení dle příloh č. 0647-12-P02 až č. 0647-12-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek: Mgr. Marta Černá, Mgr. Libor Fusek, Martina
Hromečková, DiS. a náhradníky – Ing. Šárka Jiříková, Mgr. Zdeňka Foltýnová,
Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Černá, Ing. Šárka
Jiříková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Marta Černá, Mgr. Libor Fusek, Ing. Robert
Olša, Ing. Aleš Skopalík, Ph.D., Martina Hromečková, DiS. a náhradníky - Ing.
Šárka Jiříková, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Bc. Zdeněk Koníček , Ing.Bc. Miroslav
Trávníček, Renata Struminská;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost MCI SERVIS s. r. o., IČ 27718158, se
sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, k provádění úkonů nezbytných pro
výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním
údajů o veřejné zakázce „EU peníze středním školám – Oblast podpory 1.5. dodávka vizualizační techniky“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 064712-P01.

47.

Projekt "Hranice nás nerozdělila"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R16/12

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Hranice nás nerozdělila" dle příloh č.
0641-12-P01 a č. 0641-12-P02;
2. zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644 (vedoucí partner) v
průběhu realizace projektu "Hranice nás nerozdělila" ve výši 15,05 %, tj. 54.723 Kč
z celkových nákladů vedoucího partnera.

25/33

R16/12

48.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R16/12

schvaluje
nové vzory smluv o financování grantových projektů v rámci globálních grantů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaných
Zlínským krajem (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2) dle příloh č. 0654-12-P01 a č.
0654-12-P02.

49.

Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v
oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R16/12

schvaluje
1. výzvu k předkládání nominací pro vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2012 dle přílohy č. 0651-12-P01;
2. nominační formulář dle přílohy č. 0651-12-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr dobrovolných pracovníků k ocenění za
dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje v roce 2012 dle přílohy č. 0651-12-P03.

50.

Hry VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R16/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Organizace Her VI. letní Olympiády dětí a
mládeže ČR 2013" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 064412-P01 až č. 0644-12-P05 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0644-12-P06 a
současným uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
zřizuje
1. Řídící výbor Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013;
2. Organizační výbor Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013;
jmenuje
1. členy Řídícího výboru Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 ve
složení: předseda - Stanislav Mišák, členové - Josef Slovák, Milan Jirásek, Josef
Dovalil, Jan Boháč, Miroslav Adámek, Jaroslav Budek, Květoslav Tichavský, Josef
Bazala, Jan Šimčík, Stanislav Tureček, Jan Kocourek;
2. členy Organizačního výboru Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 ve
složení: předseda - Josef Slovák, členové - Stanislav Minařík, Dana Stojnová, Filip
Pastuszek, Květa Pecková, Veronika Opršalová, Jan Boháč, Jan Stluka, Karel
Jankovič, Oldřich Svojanovský, Zdeněk Melichárek, tajemník - Tomáš Duda;
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3. členy komise pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing. Filip
Pastuszek, Martina Chovancová Hromečková, DiS., náhradníci - Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Ing. Tomáš Duda, Renata Struminská;
4. členy komise pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Filip Pastuszek, Mgr.
Zdeňka Foltýnová;
5. členy hodnotící komise ve složení: Mgr. Josef Slovák, PhDr. Stanislav Minařík,
Ing. Filip Pastuszek, Mgr. Libor Fusek, Martina Chovancová Hromečková, DiS.,
náhradníci – Ing. Tomáš Duda, Ing. Lenka Sedláková, Mgr. Jiří Štěpán, Mgr.
Zdeňka Foltýnová, Renata Struminská.

51.

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R16/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Nákup osobních automobilů" dle přílohy č. 0600-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Nákup osobních
automobilů", kterou předložil dodavatel SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s., se sídlem
tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165;
2. uzavření kupní smlouvy na dodávku automobilů s dodavatelem SAMOHÝL
MOTOR ZLÍN a. s., se sídlem tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165, dle příloh
č. 0600-12-P02 a č. 0600-12-P02a.

52.

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů III"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R16/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Realizace vzdělávacích kurzů III" dle přílohy č. 0601-12-P01;
schvaluje
1. pro část 1: Manažerské dovednosti a soft skills - výběr nejvhodnější nabídky,
kterou pro tuto část předložil dodavatel Kariérový a personální servis, s. r. o., se
sídlem Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČ 27770338;
2. pro část 1: Manažerské dovednosti a soft skills - uzavření smlouvy pro tuto část
s dodavatelem Kariérový a personální servis, s. r. o., se sídlem Na Střelnici 48,
779 00 Olomouc, IČ 27770338, dle přílohy č. 0601-12-P02;
3. pro část 2: Hard skills - výběr nejvhodnější nabídky, kterou pro tuto část předložil
dodavatel HOPE-E.S., v. o. s., se sídlem Palackého tř. 10, 612 00 Brno IČ
25342282;
4. pro část 2: Hard skills - uzavření smlouvy pro tuto část s dodavatelem HOPEE.S., v. o. s., se sídlem Palackého tř. 10, 612 00 Brno IČ 25342282, dle přílohy č.
0601-12-P03.
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53.

Projekt "Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R16/12

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu „Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje“ dle
příloh č. 0596-12-P01 a č. 0596-12-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Zvýšení
efektivity řízení Zlínského kraje" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č.
0596-12-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt včetně všech povinných příloh
v termínu do 31.07.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zvýšení
efektivity řízení Zlínského kraje“ v termínu do 31.07.2012.

54.

Projekt „Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na
KÚZK“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R16/12

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OP LZZ/3.4/76/00011 ze dne 28.03.2012 vydaném poskytovatelem
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí k projektu "Rovné příležitosti a
slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK", ve znění přílohy č. 0598-12P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/3.4/76/00011 v termínu do
11.07.2012;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0151/2012 dle přílohy č. 0598-12-P02.

55.

Smlouva o poskytnutí geodat

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R16/12

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí geodat mezi Zlínským krajem a společností
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UDI MORAVA, s. r. o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 OstravaMoravská Ostrava, IČ 25893076 , dle přílohy č. 0595-12-P01.

56.

Prodloužení servisních smluv multifunkčních zařízení AFICIO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R16/12

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám na jednotlivá multifunkční zařízení mezi Zlínským
krajem a společností IMPROMAT CZ spol. s r.o., IČ 48117820, se sídlem U
Hellady 697/4, 140 00 Praha 4, dle příloh č. 0599-12-P01 až č. 0599-12-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu dodatky dle příloh č.
0599-12-P01 až č. 0599-12-P05 v termínu do 20.08.2012.

57.

Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R16/12

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským
krajem a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, se sídlem
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0597-12-P01, č. 0597-12-P01b, č.
0597-12-P02, a to za podmínky doložení uzavřených pojistných smluv, které tvoří
nedílnou součást uvedených smluv o výpůjčce, nejpozději do 24.08.2012.

58.

Zrušení SM/55/01/11 - Metodický pokyn o provozu motorových vozidel

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R16/12

ruší
SM/55/01/11 - Metodický pokyn o provozu motorových vozidel.

59.

Školství - SŠPHZ Uherské Hradiště - investiční záměr, investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R16/12

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
877/2/150/329/05/12 na akci "Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště – rekonstrukce II. NP – budova H" dle přílohy č. 0656-12-P01;
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2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
782/3/150/289/06/11 - 01/06/12 „SŠPHZ Uherské Hradiště - spojovací krček“ dle
přílohy č. 0656-12-P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, dle přílohy č. 0656-12-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště, IČ
00559644, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "SŠPHZ Uherské Hradiště –
rekonstrukce II. NP – budova H".

60.

Schválení "Žádosti o čerpání" 2. a 3. tranše II. úvěru od EIB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R16/12

schvaluje
"Žádost o čerpání" 2. a 3. tranše, každou ve výši 200.000.000 Kč s pohyblivou
úrokovou sazbou VSFR v měně CZK, dle příloh č. 0657-12-P01 a č. 0657-12-P02,
z úvěru od Evropské investiční banky na Projekt infrastruktury ve Zlínském kraji II A.

61.

Projekt "14|15 BAŤŮV INSTITUT" - zabezpečení správy a údržby nemovitostí
vč. stěhování institucí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R16/12

schvaluje
1. záměr vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku „Stěhování organizací Zlínského
kraje do budov 14|15 BAŤŮV INSTITUT“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v rozsahu dle příloh ač. 0605-12-P01 až č. 0605-12-P04;
2. záměr vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku „Zajištění správy a údržby
nemovitostí v objektech 14|15 BAŤŮV INSTITUT“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v rozsahu dle příloh č. 0605-12-P05 až č. 0605-12-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, zastoupenou ředitelkou Ing. Lenkou
Struhárovou-Jančaříkovou Ph.D, zadavatelem veřejných zakázek "Stěhování
organizací Zlínského kraje do budov 14|15 BAŤŮV INSTITUT“ a "Zajištění správy
a údržby nemovitostí v objektech 14|15 BAŤŮV INSTITUT“ v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle přílohy č. 0605-12-P01 až č. 0605-12P06;
souhlasí
s uzavřením mandátní smlouvy mezi příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut
a společností RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,615 00 Brno,
k provedení všech úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
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úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejných zakázkách dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

62.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R16/12

bere na vědomí
ideový záměr Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 065812-P01.

63.

Školství - dodatek investičního požadavku OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R16/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
788/2/150/292/07/11 - 01/06/12 "Dětský domov Valašské Meziříčí - Instalace
solárních kolektorů pro ohřev TUV" dle přílohy č. 0610-12-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětský domov Valašské Meziříčí, IČ 62334808, dle přílohy č. 0610-12-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0153/2012 dle přílohy č. 0610-12-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 464.000 Kč s příspěvkovou organizací Dětský domov
Valašské Meziříčí, se sídlem se sídlem Žerotínova 211, 757 01 Valašké Meziříčí,
IČ 62334808, na akci „Dětský domov Valašské Meziříčí - Instalace solárních
kolektorů pro ohřev TUV“, dle přílohy č. 0610-12-P04.

64.

Doprava - souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským
krajem na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R16/12

souhlasí
se zajištěním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem, IČ 70888337, na území
Zlínského kraje od prosince roku 2013 na linkách:
a) 753 Vyškov - Ivanovice na Hané - Pačlavice - Morkovice-Slížany,
b) 651 Nesovice - Brankovice - Kožušice - Střílky,
c) 650 Bohdalice - Pavlovice - Nesovice - Nemotice - Koryčany,
d) 666 Kyjov - Vlkoš - Žeravice - Osvětimany - Uherské Hradiště,
e) 934 Veselí nad Moravou - Bzenec - Syrovín - Žeravice,
f) 933 Veselí nad Moravou - Moravský Písek - Domanín - Syrovín - Žeravice,
g) 932 Veselí nad Moravou - Blatnice pod Sv. Ant. - Suchov - Nová Lhota.
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65.

Veřejná zakázka "Rozvoj ERP systémů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R16/12

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Rozvoj ERP
systémů" dle přílohy č. 0592-12-P01.

66.

Sociální služby - DZP Velehrad - investiční záměr - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R16/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
848/3/100/111/06/12 "Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k
turistickým cílům v DZP Velehrad" dle příloh č. 0614-12-P01a až č. 0614-12-P01c;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0154/2012 dle přílohy č. 0614-12-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 414.000
Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na
realizaci projektu "Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k
turistickým cílům v DZP Velehrad", dle přílohy č. 0614-12-P03.

67.

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R16/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí práv k autorskému dílu v rámci
realizace „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně” s panem Tomášem
Luňákem, se sídlem Na vrchovici 235, Zlín-Kudlov 760 01, DIČ CZ 7408304167,
dle přílohy č. 0609-12-P01;
2. uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na dodávku stavby „Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně” s účastníky ve sdružení s názvem "Sdružení KKVC",
za které jedná vedoucí účastník sdružení společnost PSG - International, a. s.,
Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČ 13694341, dle přílohy č. 0609-12-P02.
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68.

Audiovizuální zpravodajství o činnosti Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R16/12

schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření díla, jejímž předmětem je tvorba a vysílání
televizních pořadů, mezi Zlínským krajem a společností J. D. Production, s. r. o., se
sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 25592939, dle přílohy
č. 0619-12-P01.

69.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku a implementaci kompletního
publikačního systému zajišťujícího provoz oficiálních internetových stránek
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R16/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku a implementaci kompletního
publikačního systému zajišťujícího provoz oficiálních internetových stránek
Zlínského kraje č. D/0847/2012/KŘ-IT uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností ESMEDIA a. s., se sídlem Palachovo náměstí 620/1, 772 00 Olomouc,
IČ 26838966, dle přílohy č. 0660-12-P01.

Zlín 25. června 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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