R18/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 20.08.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R18/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0797-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v případě schválení darovací
smlouvy Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.06.2011 předložit Radě Zlínského
kraje Dohodu o spolupráci Zlínského kraje s Tělovýchovnou jednotou MEZ Vsetín
o podmínkách realizace výstavby a užívání Víceúčelové sportovní haly u
Masarykova gymnázia Vsetín v termínu do 20.08.2012.“ - na termín plnění
30.06.2013;
2. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
20.08.2012 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů“ - na termín plnění 31.12.2012;
3. 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 20.08.2012.“ - na
termín plnění 08.10.2012;
4. usnesení č. 0274/R09/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru strategického rozvoje kraje předložit ke schválení zpracovaný dokument
Regionální inovační strategie 2013-2020 v termínu do 20. 8. 2012.“ - na termín
plnění 17.09.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R18/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) III. ročníkem ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje" pro
rok 2012;
2) republikovým finále fotbalového turnaje projektu "E.ON JUNIOR CUP"
pořádaným společností E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, v roce 2012 v
Otrokovicích;
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3) celokrajskou sportovní akcí "Olympijský den zdraví - Česko se hýbe" pořádanou
občanským sdružením Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, IČ 26681871,
v roce 2012 v Uherském Brodě;
4) 5. ročníkem běžeckých závodů "Valachiarun" pořádaným občanským sdružením
Valachiarun.cz, IČ 22757422, v roce 2012 ve Vsetíně;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.08.2012 č. 0581/R17/12 - část schvaluje
písm. b), kterým Rada Zlínského kraje schválila navýšení neinvestiční účelové
dotace o částku 50.000 Kč na celkovou částku 75.000 Kč Hudebnímu sdružení
Zlín, IČ 48471178, na pořádání Mezinárodního festivalu dechových a folklorních
souborů FEDO Zlín 2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 20.000 Kč společnosti E.ON Česká republika, s. r. o, IČ 25733591, na
pořádání republikového finále fotbalového turnaje projektu "E.ON JUNIOR CUP" v
roce 2012 v Otrokovicích;
2) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Valachiarun.cz, IČ 22757422, na
pořádání 5. ročníku běžeckých závodů "Valachiarun" v roce 2012 ve Vsetíně;
3) ve výši 10.000 Kč Základní škole Záhorovice, p. o., IČ 75021374, na zakoupení
nové sekačky na trávu v roce 2012;
4) ve výši 25.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Boršice u Blatnice, IČ 65325257,
na pořádání kulturní akce oslav 100 let od založení SDH Boršice u Blatnice v roce
2012;
5) ve výši 10.000 Kč AutoMotoKlubu Rally Sport - Vsetín, IČ 75003198, na
pořádání I. ročníku BMW BIKE cup rallly 2012;
6) ve výši 15.000 Kč Rodinnému a mateřskému centru Vsetín, občanské sdružení,
IČ 26534703, na pořádání představení pro rodiče s dětmi v roce 2012 ve Vsetíně;
7) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení "Anděl", IČ 66934702, na pořádání
akce "Nebojme se spolu smát" v roce 2012 v Kelči;
8) ve výši 8.000 Kč TJ SKAŠTICE, IČ 18189741, na pořádání akce "Sbohem
prázdniny" v roce 2012 ve Skašticích;
b) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Juřinka, IČ 63701553, za vzornou reprezentaci Zlínského kraje na Mistrovství ČR
dorostu v požárním sportu v roce 2012;
c) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/2457/2011/KH uzavřené mezi Zlínským
krajem a občanským sdružením Granum, IČ 26545446, dle přílohy č. 0769-12P02;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0172/2012 dle přílohy č. 0769-12-P03;
e) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 50.000 Kč na celkovou částku
65.000 Kč Hudebnímu sdružení Zlín, IČ 48471178, na pořádání Mezinárodního
festivalu dechových a folklorních souborů FEDO Zlín 2012;
f) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 100.000 Kč T. J. Lokomotiva Uh.
Ostroh, IČ 46256211, na investiční akci "Rekonstrukce osvětlení sportovní haly TJ
Lokomotiva v Uherském Ostrohu";
g) rozpočtové opatření č. RZK/0174/2012 dle přílohy č. 0769-12-P08;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
1) neinvestiční účelové dotace ve výši 30.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru
Zlínského kraje, IČ 70887306, na účast reprezentace Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje na Světových hasičských hrách v Austrálii v roce 2012;
2) neinvestiční účelovou dotaci ve výši 230.000 Kč a investiční účelovou dotaci ve
výši 70.000 Kč České republice - Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, IČ
72052767, na vybavení krizové místnosti a pracovníků Krizového štábu ředitele
KŘP ZLK logistickými, operativními, informačními a komunikačními technologiemi v
roce 2012.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R18/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně rozpojovací skříně na pozemku p. č. 1485/16, ostatní plocha/jiná
plocha, v k. ú. Lukov u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1046-7/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.300 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení STL plynovodu v pozemku p. č.
758/25, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kostelany, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 374-563/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se
sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p.
č. 4120/6, ostatní plocha/silnice, p. č. 1799/18, ostatní plocha/silnice, p. č. 1799/21,
ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 4120/33, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú.
Zlín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 7314-8/2012 a
č. 7251-121/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.400 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem
Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 70, Uherské Hradiště, IČ
00291471, dle přílohy č. 0767-12-P01.
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4.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitosti do vlastnictví Zlínského
kraje, a to včetně součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemku:
vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. st. 1211, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 10001 od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ
00284459;
B. úplatným převodem pozemku, respektive podílu:
vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- id. podílu ve výši 61/1358 pozemku p. č. 41/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 10001 od města Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05
Karolinka, IČ 00303909 za cenu ve výši 45.000 Kč;
předává
po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje - nemovitosti uvedené v bodech A. a B. tohoto
usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137.

5.

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. nemovitostí
- části tělesa pozemní komunikace číslo III/05734, v uzlovém úseku „Semetín“, od
uzlového bodu 2532A010.03 do uzlového bodu 2532A107 v délce 0,127 km, ve
staničení 0,000 – 0,127, umístěnou na pozemku p. č. 12579/1 v k. ú. Vsetín,
- p. č. 12579/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín, do vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390;
2. pozemků
- p. č. 2206/8, ostatní plocha, o výměře 1478 m2,
- p. č. 2206/9, ostatní plocha, o výměře 967 m2,
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oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1359-8571/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová, do vlastnictví obce Zašová, Zašová 36, 756
51 Zašová, IČ 00304476;
3. nemovitostí
- části tělesa pozemní komunikace číslo III/01875, v uzlovém úseku „Veselá“, a to
v délce 0,509 km ve staničení 1,699 – 2,208 (od točny autobusů po konec silnice
III/01875) včetně součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku p. č. 891/2 v
k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí;
- p. č. 891/2 ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 224 pro obec Zašová a k. ú. Veselá u
Valašského Meziříčí, do vlastnictví obce Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ
00304476;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. nemovitostí
- stavby č. p. 1356, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 430/1,
- stavby bez čp/če, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 3139,
- stavby bez čp/če, garáž, na pozemku p. č. st. 430/3,
- pozemku p. č. st. 430/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 3139, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 430/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 441/4, zahrada,
- pozemku p. č. 3600, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 441/7, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž, do
vlastnictví společnosti LAM – PLAST, spol. s r. o., IČ 18189105, se sídlem
Střížovice 86, PSČ 768 21, za cenu ve výši 5.263.857 Kč;
2. nemovitostí
- bytové jednotky č. 1358/5 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o
výměře 107,49 m2,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
10749/56765,
- spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 10749/56765,
- spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 10749/56765,
- spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 10749/56765,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 15607 pro obec a k. ú. Kroměříž, do
vlastnictví Ing. Josefa Mrázka, trvale bytem Štěchovice 1358, Kroměříž, PSČ 767
01, za cenu ve výši 703.299 Kč;
3. nemovitostí
- stavby č. p. 120, objekt k bydlení, na pozemku p. č. 307,
- pozemku p. č. 307, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 309/2, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 309/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Modrá, k. ú. Modrá u
Velehradu do vlastnictví Hany Jakešové, trvale bytem Polešovice 58, PSČ 687 37,
za cenu ve výši 2.400.000 Kč.
4. nemovitostí
- objekt č. p. 65, objekt k bydlení, na pozemku p. č. 322,
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- pozemek p. č. 314/1, vodní plocha,
- pozemek p. č. 315, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 316/4, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 322, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 324, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 326/2, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 2469, ostatní plocha
- pozemek p. č. 2470, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 397 pro obec a k. ú. Koryčany do
vlastnictví Domova u zámku, o. s., se sídlem Chvalkovice na Hané č. 1, 683 23
Ivanovice na Hané, IČ 22834524, za cenu 8.675.259 Kč.
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0041/2012 dle přílohy č. 0772-12-P11;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0681/Z20/12 ze dne
13.06.2012 - bod A. 6.

7.

Dotace obci Ratiboř na opravu cisternové automobilové stříkačky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R18/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0171/2012 dle přílohy č. 0773-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit usnesení ze dne 14.03.2012 č. 0653/Z19/12 v části schvaluje, písm. c)
bod 14, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí účelové
investiční dotace obci Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 325.000 Kč, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
2. schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Ratiboř, IČ 00304263, ve
výši 325.000 Kč, na opravu cisternové automobilové stříkačky CAS 25.

8.

Úspory rozpočtu ZK v roce 2012 a převody do roku 2013 - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R18/12

bere na vědomí
plnění příjmů ze sdílených daní za období leden - červenec 2012 dle přílohy č.
0766-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0040/2012 dle
přílohy č. 0766-12-P02.

6/26

R18/12

9.

Porušení rozpočtové kázně - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R18/12

ukládá
Střední odborné škole Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ
00128198, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 15.586 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 13/2012, uvedeného v příloze č. 0774-12-P12;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout:
1) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 11.518,90 Kč a části penále
ve výši 9.424,80 Kč, vyměřeného Základní škole a Základní umělecké škole Strání,
Rubanice 877, 687 65 Strání, IČ 46956581, platebním výměrem č. 14/2012 KŘ na
odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0774-12-P02;
2) o neprominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 90.000 Kč, vyměřeného obci
Haluzice, č. p. 19, 763 24 Vlachovice, IČ 00837288, platebním výměrem č.
16/2012 KŘ na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 077412-P06 a neprominutí úhrady penále ve výši 20.610 Kč, vyměřeného obci
Haluzice, č. p. 19, 763 24 Vlachovice, IČ 00837288, platebním výměrem č.
20/2012 KŘ na odvod penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 077412-P07;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0173/2012, dle přílohy č. 0774-12-P13.

10.

Závěrečné zprávy o mimořádných událostech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R18/12

bere na vědomí
závěrečné zprávy o mimořádných událostech:
v Domově pro seniory Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0770-12-P01;
v Uherskohradišťské nemocnici a. s., dle příloh č. 0770-12-P02 a č. 0770-12-P03;
v Krajské nemocnici T. Bati a. s., dle přílohy č. 0770-12-P04;
ve Vsetínské nemocnici a. s., dle přílohy č. 0770-12-P05.

11.

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R18/12

stanovuje
s účinností od 01.09.2012 plat:
1. panu Mgr. Daliboru Sedláčkovi, řediteli Masarykova gymnázia a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0771-12P01;
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2. panu Ing. Vlastimilu Zaydlarovi, řediteli Domova pro seniory Burešov, p. o., IČ
70851042, dle přílohy č. 0771-12-P02.

12.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 28085400, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772, za podmínek dle
přílohy č. 0752-12-P01;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0177/2012 dle přílohy č. 0752-12-P02;
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o správě majetku ve Strategické průmyslové
zóně Holešov č. D/2456/2011/INV uzavřenou mezi Zlínským krajem a obchodní
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešov, Tovární 1268, PSČ 769
01, IČ 63080303, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl B, vložka 1952, dle přílohy č. 0752-12-P03.

13.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice, a. s. - centrální sterilizace - projektová
příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R18/12

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vsetínská
nemocnice, a. s. - stavební úpravy centrální sterilizace - projektová příprava" dle
přílohy č. 0756-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost LT PROJEKT a. s., se
sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 29220785;
2. uzavření smlouvy o dílo se společností LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova
45, 616 00 Brno, IČ 29220785, dle přílohy č. 0756-12-P02;
zplnomocňuje
společnost LT PROJEKT a. s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 29220785, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby
(akce) "Vsetínská nemocnice, a. s. - stavební úpravy centrální sterilizace", dle
přílohy č. 0756-12-P03.
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14.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - výjezdová stanoviště
Karolinka a Slavičín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace mezi Zlínským
krajem a:
a) městem Karolinka, se sídlem Radniční náměstí č. 42, 756 05 Karolinka, IČ
00303909, dle přílohy č. 0762-12-P01;
b) městem Slavičín, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459, dle
přílohy č. 0762-12-P02;
2. uložit vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje:
a) předložit smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace s městem Karolinka a
s městem Slavičín k podpisu hejtmanovi kraje;
b) zajistit ve spolupráci s Odborem ekonomickým realizaci veškerých úkonů
souvisejících s poskytnutím a vyúčtováním účelové investiční dotace poskytnuté
městu Karolinka a městu Slavičín, zajištění majetkoprávního vypořádání a
předložení zřízení věcných břemen ke schválení Radě Zlínského kraje, dle příloh
č. 0762-12-P01 a č. 0762-12-P02.

15.

Školství - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R18/12

bere na vědomí
1. odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce:
„Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy budovy“ dle přílohy
č. 0755-12-P01;
2. zápis z jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „Konzervatoř P. J.
Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy budovy“ dle přílohy č. 0755-12-P02;
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
808/3/100/086/03/10 – 01/08/12 „Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž stavební úpravy budovy“ dle přílohy č. 0755-12-P03;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavby s dodavatelem
PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o., se sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město,
IČ 25896873, dle přílohy č. 0755-12-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0176/2012 dle přílohy č. 0755-12-P05.

16.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R18/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky
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s názvem "Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod stavební úpravy domova mládeže - dodávka interiéru" dle přílohy č. 0757-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel Dalibor Mikulec, se
sídlem Rtm. Křivdy 2076, 688 01 Uherský Brod, IČ 46199888;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Daliborem Mikulcem, se sídlem Rtm.
Křivdy 2076, 688 01 Uherský Brod, IČ 46199888, dle přílohy č. 0757-12-P02.

17.

Školství - SOŠ J. Sousedíka Vsetín - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R18/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
853/3/150/318/03/12 – 01/08/12 "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – Stavební úpravy
objektu „A“, Bobrky 466" dle přílohy č. 0761-12-P01;
2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0761-12-P02.

20.

Program rozvoje územního obvodu ZK 2013-2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R18/12

souhlasí
s návrhem Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016 dle
přílohy č. 0759-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas s návrhem Programu rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016 dle přílohy č. 0759-12-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit posouzení vlivů koncepce
na životní prostředí - SEA k Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje
2013-2016 v termínu do 31.05.2013;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit Zastupitelstvu
Zlínského kraje Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016 ke
schválení po ukončení posuzování vlivů na životní prostředí - SEA v termínu do
30.06.2013.
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21.

Žádost o náhradu škody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R18/12

bere na vědomí
žádost společnosti TRIPEX s. r. o., IČ 18188044, o náhradu škody ve výši 5.756
Kč dle přílohy č. 0739-12-P01;
schvaluje
vyjádření pro pojišťovnu Kooperativa, a. s., dle přílohy č. 0739-12-P02.

22.

Doprava - zrušení NFV, vyřazení mostu, investiční záměry, dodatky, změna IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. vyřazení silničního mostu ev. č. 437-033, v organizaci vedeného pod inventární
číslem 2 821 314 - 204, z majetkové evidence Zlínského kraje dle přílohy č. 073812-P01;
B. zrušit závazný vztah ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012, v
kapitole č. 8.7. Návratné finanční výpomoci (ORJ 110 - odbor dopravy a silničního
hospodářství) vůči Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, návratnou
finanční výpomoc ve výši 5.580.000 Kč na stavební a strojní investice na základě
žádosti dle přílohy č. 0738-12-P02;
schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 893/3/110/199/07/12
k provedení díla "Silnice III/43344: Kunkovice, most ev. č. 3344-1", o celkových
nákladech 3.875.000 Kč, dle přílohy č. 0738-12-P05;
B. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 2 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-02/07/12 k provedení
díla "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat", o celkových nákladech
338.679.000 Kč, dle přílohy č. 0738-12-P07;
B2) dodatek č. 3 investičního záměru č. 772/3/110/169/05/11-03/07/12 k provedení
díla "Silnice III/50736: Nedašova Lhota - státní hranice ČR/SR, I. etapa", o
celkových nákladech 14.801.000 Kč, dle přílohy č. 0738-12-P09;
C. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0738-12-P10, v souladu se
SM/41/02/12, čl. 7, bod 26;
D. změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 073812-P11.
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23.

Doprava - Poskytnutí dotace na Celostátní finále dopravní soutěže mladých
sluchově postižených cyklistů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R18/12

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč Mateřské škole, základní
škole a střední škole pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, IČ
00843598, se sídlem Vsetínská 454, 757 17 Valašské Meziříčí s tím, že za
způsobilé výdaje nebudou považovány výdaje, uvedené v příloze č. 0740-12-P03,
na zajištění akce Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově
postižených dětí v roce 2012.

24.

Doprava - schválení odůvodnění významných veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odůvodnění významných veřejných zakázek
zadavatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
70934860, dle příloh č. 0742-12-P01 až č. 0742-12-P07.

25.

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R18/12

bere na vědomí
1. dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, ve výši 100.000 Kč na projekt Vize
velkých Luhačovic - Vizualizace urbanistických a architektonických plánů Dušana
Jurkoviče dle přílohy č. 0784-12-P01;
2. dotaci poskytnutou z Regionálního operačního programu Střední Morava pro
příjemce dotace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, ve výši
244.753,03 Kč;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0169/2012 dle přílohy č. 0784-12-P02;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady na rok
2012 u příspěvkové organizace Slovácké muzeum Uherské Hradiště dle přílohy č.
0784-12-P04.
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26.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dodatek č. 1 ke smlouvě o
návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/1454/2011/STR s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ
27744485, dle přílohy č. 0783-12-P01.

27.

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R18/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0168/2012 dle přílohy č. 0744-12-P01.

28.

Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R18/12

bere na vědomí
Aktualizaci Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském
kraji dle přílohy č. 0743-12-P01;
schvaluje
Akční plán k programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském
kraji ve znění přílohy č. 0743-12-P02.

29.

Sociální služby - změny investičních fondů na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R18/12

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití invesitčního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2012, dle přílohy č. 077712-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, na rok 2012,
dle přílohy č. 0777-12-P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok 2012, dle přílohy č. 0777-12-P03.
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30.

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R18/12

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 9119004, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Salašská, začleněném do Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, z 61 na 51 lůžek, a to s účinností
od 01.09.2012.

31.

Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R18/12

bere na vědomí
zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče paní Zdeňky Vinklárkové, Tupesy
150, začleněného do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096;
schvaluje
1. ukončení platnosti dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při
výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče paní Zdeňky
Vinklárkové, Tupesy 150, dle přílohy č. 0778-12-P02;
2. vyplacení odměny pěstounce a úhrady nákladů na domácnost za měsíc srpen
2012 ve výši úměrné 3 dětem v zařízení pro výkon pěstounské péče v souladu s §
46 a § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů;
3. poskytnutí daru ve formě movitých věcí uvedených v příloze č. 0778-12-P03
paní Zdeňce Vinklárkové, Tupesy 150;
ruší
právo hospodaření k movitým věcem uvedeným v příloze č. 0778-12-P03
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096.

pro

32.

Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R18/12

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje uvedený v příloze č. 0780-12-P01;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje uvedený v příloze č. 0780-12-P02;
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schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb:
a) k ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje dle přílohy č.
0780-12-P03a,
b) k udělení Mimořádného uznání za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb
dle přílohy č. 0780-12-P03b;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 pěti
pracovníkům po 10.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje uvedeným v příloze č. 0780-12-P04.

33.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R18/12

bere na vědomí
informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č. 078912-P01 až č. 0789-12-P04.

34.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R18/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2012, dle přílohy č. 0786-12-P05:
a) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, se sídlem Burešov
3675, 760 01 Zlín ve výši 99.490 Kč;
b) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí
ve výši 83.312 Kč.

35.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R18/12

vyslovuje souhlas
1. se změnou č. 3 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, pro rok 2012, dle přílohy č. 0787-12P05;
2. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, pro rok 2012, dle přílohy č. 0787-12-P06.

15/26

R18/12

36.

Zdravotnictví - dodatky zřizovacích listin, dodatky statutů, zrušení statutu
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 11 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, dle přílohy č. 0790-12-P01;
2. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Dětského centra Zlín, příspěvková organizace,
IČ 00839281, dle přílohy č. 0790-12-P02;
3. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace, IČ 00851710, dle
přílohy č. 0790-12-P03;
schvaluje
1. dodatek č. 4 ke statutu Dětského centra Zlín, příspěvková organizace, IČ
00839281, dle přílohy č. 0790-12-P04;
2. dodatek č. 1 ke statutu Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace, IČ 00851710, dle přílohy č.
0790-12-P05;
ruší
statut Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, s účinností od 01.10.2012.

37.

Zdravotnictví - dodatek k nájemní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R18/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IČ 64949681, dle přílohy č. 0791-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0042/2012 dle
přílohy č. 0791-12-P03.

38.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R18/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0175/2012 dle přílohy č. 0792-12-P01.
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39.

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R18/12

schvaluje
plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2012:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0793-12-P01;
2. změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ
61715999, dle přílohy č. 0793-12-P02;
3. změnu č. 6 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
IČ 47934832, dle přílohy č. 0793-12-P03;
4. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0793-12-P04;
5. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola
speciální Kroměříž, IČ 47934581, dle přílohy č. 0793-12-P05;
6. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0793-12-P06.

40.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí podpor v rámci 2. výzvy k
předkládání žádostí o podporu z globálního grantu Zlínského kraje Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.38 - Zvyšování
kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji II v členění:
1. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, Benátky 1779,
755 01 Vsetín, dotace ve výši 5.356.295,36 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/02.0010,
"Řemeslo - tradice, budoucnost";
2. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., IČ 28297504, Nivnická 1763, 688 01
Uherský Brod, dotace ve výši 12.742.243,58 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/02.0033,
"Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji";
3. Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské hradiště, příspěvková
organizace, Bánov 507, IČ 48505498, 687 54 Bánov, dotace ve výši 3.683.057,54
Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/02.0023, "Finanční vzdělávání žáků 2. stupně
základních škol ve Zlínském kraji";
4. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., IČ 28297504, Nivnická 1763, 688 01
Uherský Brod, dotace ve výši 17.604.560,60 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/02.0034,
"ROZVOJ A PODPORA KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ";
5. Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, Velehradská třída 218, 686 01
Uherské
Hradiště,
dotace
ve
výši
21.685.965,40
Kč
na
akci
CZ.1.07/1.1.38/02.0012, "Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností
žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ";
6. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o., IČ 25344412,
Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž, dotace ve výši 3.021.554 Kč na akci
CZ.1.07/1.1.38/02.0042, "Učíme se podnikat - rozvoj kompetencí k podnikání u
žáků v počátečním vzdělávání";
7. HIPOCENTRUM KORYČANY, v. o. s., IČ 18188869, Zámecká 432, 768 05
Koryčany, dotace ve výši 3.069.626,52 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/02.0013,
"EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO";
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8. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437,
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, dotace ve výši 12.515.357,52 Kč na akci
CZ.1.07/1.1.38/02.0032, "Technologie budoucnosti do výuky";
9. Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, IČ 00843351, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, dotace ve výši 17.113.483,20
Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/02.0027, "Laboratorium přírodních věd";
10. Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ 49156080,
Školní 222, 763 15 Slušovice, dotace ve výši 3.669.178,20 Kč na akci
CZ.1.07/1.1.38/02.0025, "Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a
Velehrad".

41.

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R18/12

bere na vědomí
Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji ve znění přílohy č. 079412-P01.

42.

Uzavření nájemních smluv a dodatku na pronájem parkovacích míst v okolí
21. budovy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R18/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu mezi Zlínským krajem a společností Dům kultury, s.
r. o., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ 46970100, dle přílohy č. 0747-12P04;
2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu č. O/0454/2010/KŘHS uzavřené mezi
Zlínským krajem a Českou republikou - Krajským ředitelstvím Policie Zlínského
kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767, dle přílohy č. 0747-12P05;
3. uzavření smlouvy o nájmu mezi Zlínským krajem a společností Stass, a. s., IČ
18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0747-12-P08 a č.
0747-12-P08a;
souhlasí
1. s uzavřením
smlouvy o
nájmu mezi Zlínským krajem a společností
EUROCLINICUM a. s., Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4, IČ 26730413, dle
přílohy č. 0747-12-P01;
2. s uzavřením smluv o nájmu dle návrhu v příloze č. 0747-12-P02 mezi Zlínským
krajem a rezidenty dle přílohy č. 0747-12-P03;
bere na vědomí
seznam všech subjektů, jimž Zlínský kraj bude pronajímat parkovací místa na ulici
J. A. Bati a třídě Tomáše Bati dle přílohy č. 0747-12-P07.
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43.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R18/12

předává
s účinností od 21.08.2012 movitý majetek k hospodaření Domovu s chráněným
bydlením Fryšták, p. o., se sídlem Komenského 381, 763 16 Fryšták, IČ 70850950
, dle přílohy č. 0745-12-P01.

44.

Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě se spol. T-Mobile CZ a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R18/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě č. 18174016 uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681, se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, dle přílohy č. 0748-12-P01.

45.

Vyhodnocení realizace projektu "Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R18/12

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců" dle
přílohy 0746-12-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0170/2012 dle přílohy č. 0746-12-P02.

46.

Doprava - Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje - uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R18/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování "Strategie bezpečnosti
silničního provozu Zlínského kraje" uzavřené mezi Zlínským krajem a Centrem
dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem v Brně, Líšeňská 33a, PSČ 636 00, IČ
44994575, dle přílohy č. 0799-12-P01.
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47.

PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova - projekty na zpracování
územních plánů 2. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investičních účelových dotací na realizaci projektů na zpracování
územních plánů v souladu s pravidly PF02-12 Podprogram na podporu obnovy
venkova dle přílohy č. 0800-12-P01 v členění:
1. obec Traplice, IČ 00291439, dotace ve výši 120.000 Kč, na projekt PF0212DT2/104 Územní plán Traplice;
2. obec Pravčice, IČ 00544566, dotace ve výši 74.000 Kč, na projekt PF0212DT2/121 Územní plán Pravčice;
3. obec Podolí, IČ 00635791, dotace ve výši 125.000 Kč, na projekt PF0212DT2/082 Územní plán Podolí;
4. obec Vlčková, IČ 00568767, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt PF0212DT2/115 Územní plán Vlčková;
5. obec Jestřabí, IČ 00837300, dotace ve výši 69.000 Kč, na projekt PF0212DT2/117 Zpracování návrhu územního plánu obce Jestřabí;
6. obec Lechotice, IČ 00287407, dotace ve výši 74.000 Kč, na projekt PF0212DT2/130 Zpracování návrhu Územního plánu Lechotice;
7. obec Slopné, IČ 00568732, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt PF0212DT2/101 Zpracování Územního plánu pro obec Slopné;
8. obec Horní Lapač, IČ 00287199, dotace ve výši 74.000 Kč, na projekt PF0212DT2/083 Územní plán Horní Lapač;
9. obec Sehradice, IČ 00568724, dotace ve výši 120.000 Kč, na projekt PF0212DT2/097 ÚZEMNÍ PLÁN SEHRADICE (NÁVRH);
10. obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 160.000 Kč, na projekt PF0212DT2/081 Zpracování územního plánu Drslavice;
11. obec Hostětín, IČ 00542296, dotace ve výši 143.000 Kč, na projekt PF0212DT2/114 ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN;
12. obec Bařice-Velké Těšany, IČ 00287024, dotace ve výši 99.000 Kč, na projekt
PF02-12DT2/090 Územní plán Bařice-Velké Těšany;
13. obec Jankovice, IČ 00287288, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt PF0212DT2/084 Zpracování nového územního plánu obce Jankovice;
14. obec Pacetluky, IČ 00287571, dotace ve výši 72.000 Kč, na projekt PF0212DT2/116 Územní plán Pacetluky;
15. obec Stupava, IČ 00362484, dotace ve výši 114.000 Kč, na projekt PF0212DT2/122 Územní plán Stupava;
16. Obec Vážany, IČ 00542318, dotace ve výši 113.000 Kč, na projekt PF0212DT2/112 Územní plán Vážany.
b) navýšení investičních dotací na realizaci projektů na zpracování územních plánů
dle přílohy č. 0800-12-P01 v členění:
1. navýšení dotace o částku 41.000 Kč na celkovou částku 93.000 Kč obci
Machová, IČ 00568651, na projekt PF02-12DT2/079 Projekt na zpracování
územního plánu;
2. navýšení dotace o částku 59.000 Kč na celkovou částku 132.000 Kč obci
Sazovice, IČ 00568716, na projekt PF02-12DT2/080 Územní plán Sazovice;
3. navýšení dotace o částku 45.000 Kč na celkovou částku 102.000 Kč obci
Hostišová, IČ 00568562, na projekt PF02-12DT2/092 Územní plán Hostišová návrh;
4. navýšení dotace o částku 16.000 Kč na celkovou částku 66.000 Kč obci
Oldřichovice, IČ 00568678, na projekt PF02-12DT2/094 Územní plán Oldřichovice.
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48.

Veřejná zakázka "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji" v rámci projektu Prevencí proti
sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R18/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji" formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle příloh č. 0776-12-P01 až č. 0776-12-P07;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost PPE. CZ, s. r. o., IČ 25863568, se
sídlem Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, k provádění úkonů
nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s
uveřejňováním údajů o veřejné zakázce "Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji", podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci
ve znění přílohy č. 0776-12-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Denisa Neubertová, Mgr. Radim Nuc,
Štěpánka Slabíková, a náhradníky - Ing. Karla Piwodová, Ing. Lenka Kolářová,
Mgr. Jana Bartošková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Denisa Neubertová, Ing. Karla
Piwodová, Štěpánka Slabíková;
2. hodnoticí komisi ve složení: Denisa Neubertová, Mgr. Simona Čubáková,
Štěpánka Slabíková, Mgr. Jana Bartošková, Bc. Rut Halmazňová, a náhradníky Ing. Karla Piwodová, Mgr. Helena Miklová, Ing. Jana Šormová, Mgr. Jana
Chovancová, Bc. Dagmar Klučková;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit v termínu do 31.12.2012
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění sítě
sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském
kraji" Radě Zlínského kraje.

49.

Veřejná zakázka "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace
pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" v rámci projektu
Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R18/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0779-12-P01 až č. 0779-12-P07;
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zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost PPE. CZ, s. r. o., IČ 25863568, se
sídlem Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, k provádění úkonů
nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s
uveřejňováním údajů o veřejné zakázce "Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji", podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0779-12-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Denisa Neubertová, Mgr. Radim Nuc,
Štěpánka Slabíková, a náhradníky - Ing. Karla Piwodová, Ing. Lenka Kolářová,
Mgr. Jana Bartošková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Denisa Neubertová, Ing. Karla
Piwodová, Štěpánka Slabíková;
2. hodnoticí komisi ve složení: Denisa Neubertová, Mgr. Simona Čubáková,
Štěpánka Slabíková, Mgr. Jana Bartošková, Bc. Rut Halmazňová a náhradníky:
Ing. Karla Piwodová, Mgr. Helena Miklová, Ing. Jana Šormová, Mgr. Jana
Chovancová, Bc. Dagmar Klučková;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit v termínu do 31.12.2012
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění sítě
sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve
Zlínském kraji" Radě Zlínského kraje.

50.

Veřejná zakázka "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra ve
Zlínském kraji" v rámci projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve
Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R18/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu
intervenční centra ve Zlínském kraji" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle
příloh č. 0782-12-P01 až č. 0782-12-P06;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost PPE. CZ, s. r. o., IČ 25863568, se
sídlem Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, k provádění úkonů
nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s
uveřejňováním údajů o veřejné zakázce "Zajištění sítě sociálních služeb typu
intervenční centra ve Zlínském kraji" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 078212-P07;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Denisa Neubertová, Mgr. Radim Nuc,
Štěpánka Slabíková, a náhradníky - Ing. Karla Piwodová, Ing. Lenka Kolářová,
Mgr. Jana Bartošková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Denisa Neubertová, Ing. Karla
Piwodová, Štěpánka Slabíková;
2. hodnoticí komisi ve složení: Denisa Neubertová, Mgr. Simona Čubáková,
Štěpánka Slabíková, Mgr. Jana Bartošková, Bc. Rut Halmazňová, a náhradníky Ing. Karla Piwodová, Mgr. Helena Miklová, Ing. Jana Šormová, Mgr. Jana
Chovancová, Bc. Dagmar Klučková;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit v termínu do 31.12.2012
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění sítě
sociálních služeb typu intervenční centra ve Zlínském kraji" Radě Zlínského kraje.

51.

Veřejná zakázka v projektu "Romano drom - romská cesta" - zadávací
dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R18/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění služeb typu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a typu terénní programy - pro příslušníky sociálně
vyloučených romských komunit ve ZK" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle
příloh č. 0775-12-P02 až č. 0775-12-P18;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost PPE. CZ, s. r. o., IČ 25863568, se
sídlem Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, k provádění úkonů
nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s
uveřejňováním údajů o veřejné zakázce "Zajištění služeb typu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a typu terénní programy - pro příslušníky sociálně
vyloučených romských komunit ve ZK", podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 077512-P01;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Denisa Neubertová, Mgr. Radim Nuc,
Štěpánka Slabíková, a náhradníky - Ing. Karla Piwodová, Ing. Lenka Kolářová,
Mgr. Jana Bartošková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Denisa Neubertová, Ing. Karla
Piwodová, Štěpánka Slabíková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Denisa Neubertová, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr.
Simona Čubáková, Vladimíra Jurčagová, Mgr. Jana Bartošková, a náhradníky Ing. Karla Piwodová, Ing. Jan Kostelecký, Mgr. Helena Miklová, Bc. Rut
Halmazňová, Mgr. Jana Šormová.

23/26

R18/12

52.

Zdravotnictví - OP Životní prostředí - příprava projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R18/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
820/3/170/146/10/11 - 01/07/12 „Vsetínská nemocnice a. s. - rekonstrukce
tepelného hospodářství“ dle přílohy č. 0750-12-P01;
2. finanční rámec projektu „Kroměřížská nemocnice a. s. – rekonstrukce tepelného
hospodářství“ dle přílohy č. 0750-12-P02;
pověřuje
Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracováním a
předložením projektové žádosti, včetně všech povinných příloh (v souladu s
předkládaným investičním záměrem) do Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, v termínu do
31.08.2012 na akci „Vsetínská nemocnice a. s. – rekonstrukce tepelného
hospodářství“.

53.

Koordinátor veřejné dopravy - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0028/2012/DOP, uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 0741-12-P01;
2. snížení účelové neinvestiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č.
D/0028/2012/DOP společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r.
o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, o částku 3.084.164
Kč na celkovou částku 6.168.336 Kč.

54.

Doprava - seznam stavebních investičních akcí na silnicích II. a III. tříd k
předložení do ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R18/12

schvaluje
seznam stavebních investičních akcí na silnicích II. a III. tříd krajské silniční sítě dle
přílohy č. 0801-12-P01 a jejich předložení v rámci 34. výzvy do Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava, v souladu s podmínkami Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava;
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potvrzuje
že v rámci schváleného rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2013 až
2015 je zajištěno financování stavebních investičních projektů uvedených v příloze
č. 0801-12-P01;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislavu
Malému předložit ke schválení Radě Zlínského kraje investiční záměry na
investiční projekty uvedené v příloze č. 0801-12-P01 v termínu do 08.10.2012 a
zajistit úpravu střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje.

55.

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R18/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odměny za rok 2012 členům komisí Rady
Zlínského kraje, členům výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního
orgánu Zlínského kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo
zaměstnanci kraje, ve výši uvedené v příloze č. 0764-12-P01.

56.

Doprava - vážení silničních vozidel na stacionární silniční váze ve Starém
Hrozenkově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R18/12

schvaluje
1. uzavření mandátní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností TENZOVÁHY,
s. r. o., IČ 48393789, se sídlem Brněnská 82, č. p. 501, 779 00 Olomouc, dle příloh
č. 0798-12-P01 a č. 0798-12-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0178/2012 dle přílohy č. 0798-12-P03.

57.

Doplněný návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 12.09.2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R18/12

schvaluje
doplněný návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
12.09.2012 uvedený v příloze č. 0802-12-P01.
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58.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba - změna závazných ukazatelů
rozpočtu na rok 2012, investiční záměr, změna IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R18/12

schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz na rok 2012 příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, ve výši 5.327.000 Kč na celkovou
výši 155.673.000 Kč, dle přílohy č. 0788-12-P01,
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2012 o částku
2.178.000 Kč na konečnou výši 129.178.000 Kč příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 078812-P02,
3. snížení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady na rok 2012 o
částku 1.447.000 Kč na konečnou výši 11.553.000 Kč příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 078812-P02,
4. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
892/3/170/159/07/12 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK – Sanitní vozidla II." dle přílohy č.
0788-12-P03 o celkových nákladech 7.308.000 Kč,
5. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 01/2012/ZD příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK –
Sanitní vozidla II." dle přílohy č. 0788-12-P04, za podmínky schválení poskytnutí
investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje,
6. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2012, dle
přílohy č. 0788-12-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.

Zlín 20. srpna 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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