R19/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 03.09.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R19/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0840-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0270/R09/12 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu
projektové žádosti a předložit projektovou žádost o dotaci na projekt:
„Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská I. etapa - CHB
Staré Město" do 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence
3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita a) investiční podpora procesu a
zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb
v jiné typy sociálních služeb, v termínu do 03.09.2012.“ - na termín plnění
17.09.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R19/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) vydáním publikace o historii Zemského hřebčince Tlumačov v roce 2012 Ing.
Daliborem Gregorem, IČ 40301371;
2) Formanským dnem ve Velkých Karlovicích pořádaným Františkem Holčákem, IČ
12114260, v roce 2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 30.000 Kč Hřebčínu Napajedla, a. s., IČ 46347933, na vydání "Katalogu
k Chovatelské přehlídce českého chovu koní anglického plnokrevníka roku 2012";
2) ve výši 20.000 Kč Radě seniorů České republiky, o. s., IČ 63829797, na
pořádání akce "Den seniorů" v roce 2012;
3) ve výši 30.000 Kč Ing. Daliboru Gregorovi, IČ 40301371, na vydání publikace o
historii Zemského hřebčince Tlumačov v roce 2012;
4) ve výši 50.000 Kč Františku Holčákovi, IČ 12114260, na pořádání Formanského
dne ve Velkých Karlovicích v roce 2012;
5) ve výši100.000 Kč společnosti Punk Film, s. r. o., IČ 27106993, na realizaci
dokumentárního filmu "Cyril a Metoděj - Dědictví otců a matek zachovej nám,
Pane!" ve znění smlouvy dle přílohy č. 0825-12-P02;

1/23

R19/12

6) ve výši 80.000 Kč Tanečnímu souboru Hradišťan, o. s., IČ 22845402, na účast
souboru na Světovém festivalu nehmotné kultury 2012 v Jižní Koreji;
7) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení SLOVO 21, IČ 69343951, na realizaci
projektu "Next Door Family EU - Rodina Odvedle 2012" ve Zlínském kraji;
8) ve výši 10.000 Kč Michalu Slovákovi, IČ 74922921, na pořádání sportovně
kulturní akce - Mistrovství České republiky v lanové dráze 2012 v Rožnově pod
Radhoštěm v roce 2012;
b) úhradu věcných nákladů ve výši 44.000 Kč občanskému sdružení OLDŠAVA, IČ
26607891, na přepravu souboru Klenot z Prahy do Uherského Brodu a zpět ve
dnech 18.-21.09.2012. Tato částka bude uhrazena dopravci ČSAD BUS Uherské
Hradiště a. s., IČ 27752968, který byl občanským sdružením OLDŠAVA, IČ
26607891, vybrán;
c) rozpočtové opatření č. RZK/187/2012 dle přílohy č. 0825-12-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
a) neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč městu Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, na pořádání V.
ročníku Rožnovské olympiády dětí a mládeže;
2) ve výši 10.000 Kč Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439,
na pořádání MS veteránů ve skocích na lyžích 2012;
3) ve výši 25.000 Kč Charitě sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, na vytvoření
informačního portálu s Dluhovou internetovou poradnou;
b) investiční účelové dotace ve výši 100.000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra
Otrokovice, IČ 18152805, na nákup závodní lodi pro veslařský oddíl v roce 2012.

3.

Odpis pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R19/12

schvaluje
odpis pohledávky ve výši 15.940 Kč za Milanem Ščukou, bytem Svárov 1080,
Vsetín, předsedou občanského sdružení Balvaj, se sídlem Smetanova 1336,
Vsetín, IČ 70640360, v souladu s doporučením odborné komise dle přílohy č.
0821-12-P01.

4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R19/12

schvaluje
1. záměr pronájmu budovy bez čp/če na pozemku p. č. st. 2028, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu
určitou od 01.01.2013 do 31.12.2014;
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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
VN v pozemcích p. č. 740/2, ostatní plocha/silnice, p. č. 743/1, ostatní
plocha/silnice, vše v k. ú. Míškovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1193-25902/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH;
3. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459 strpět:
- užívání celého 1. NP a 2. NP v objektu bez č. p./č. e. na pozemcích p. č. st.
1290/1, p. č. st. 1290/2, p. č. st. 1290/3 a části podzemního objektu (není
předmětem evidence KN) na pozemku p. č. 43/1 (v rozsahu stanoveném dle
přiložené projektové dokumentace, příloha č. P03), vše v k. ú. Slavičín za účelem
zajištění veškeré činnosti související se zabezpečením zdravotnické záchranné
služby, přepravy pacientů neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby,
organizace a zajišťování lékařských pohotovostních služeb,
- právo vstupu a vjezdu do objektu bez č. p./č. e. na pozemcích p. č. st. 1290/1, p.
č. st. 1290/2, p. č. st. 1290/3 části podzemního objektu na pozemku p. č. 43/1 vše
v k. ú. Slavičín a na pozemky p. č. 45/1, p. č. 43/1 a p. č. 1028/2 k. ú. Slavičín,
- na dobu určitou do 31.12.2032;
4. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti města Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IĆ 00303909
strpět:
- užívání části 1. NP a 2. NP v objektu č. p. 42, nacházející se na pozemku p. č.
41/2, v k.ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném dle přiložené projektové
dokumentace, příloha č. P04, za účelem zajištění veškeré činnosti související se
zabezpečením zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné
péče, zdravotnické dopravní služby, organizace a zajišťování lékařských
pohotovostních služeb,
- právo vstupu a vjezdu do předmětné části objektu č. p. 42 na pozemku p. č. 41/2
v k. ú. Karolinka, a na celý pozemek p. č. 41/1 k. ú. Karolinka,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 445.000 Kč včetně DPH;
5. 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:
- uložení plynovodu NTL včetně přípojek do pozemku p. č. 668/2, k. ú. Uherské
Hradiště, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1629-20/2007 ze
dne 12.04.2007, potvrzeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj dne 12.06.2007 pod č. j. 482/2007-711,
- vstup, vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této stavby,
na dobu existence umístěného plynovodu za jednorázovou náhradu ve výši
102.324,- Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Loučka, IČ
70850895, a to vyplachovač podložních mís, inv. číslo 33300083, pořizovací cena
248.325 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.
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5.

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R19/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejích součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. nemovitostí:
- objektu č. p. 65, objekt k bydlení, na pozemku p. č. 322,
- pozemku p. č. 314/1, vodní plocha,
- pozemku p. č. 315, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 316/4, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 322, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 324, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 326/2, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 2469, ostatní plocha
- pozemku 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 jednomu ze subjektů v pořadí:
- první v pořadí: KYSA rerum a. s., se sídlem Olomouc - Nová Ulice, Albertova
229/21, PSČ 779 00, IČ 29393256, za cenu 12.900.000 Kč,
za podmínky, že podepíše kupní smlouvu na předmět převodu výše uvedený za
cenu 12.900.000 Kč nejpozději do 31. 10. 2012,
- druhý v pořadí: Domov u zámku, o. s., se sídlem Chvalkovice na Hané č. 1, 683
23 Ivanovice na Hané, IČ 22834524, za cenu 8.675.259 Kč,
za předpokladu, že první v pořadí nepodepíše kupní smlouvu v termínu nejpozději
do 31.10.2012;
2. nemovitostí:
- stavby č. p. 388, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 143,
- pozemku p. č. 143, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 823 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Brňov, do vlastnictví Milana Tomáška, trvale bytem Ke Smrčině 231, Praha 4,
PSČ 149 00, za cenu 750.000 Kč, tj. za cenu nižší než obvyklou.
B. rozpočtové opatření č. ZZK/0043/2012 dle přílohy č. 0823-12-P03;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0045/2012 dle přílohy č. 0823-12-P08;
ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje č. 0651/R18/12 ze dne 20.08.2012 - bod. B. 4;
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke zprostředkovatelské smlouvě č. D1422/2011/EKO ze dne
20.07.2011, uzavřené mezi Zlínským krajem a AGENTUROU ZVONEK CZ s. r. o.,
se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČ 26227967, za podmínek dle přílohy č.
0823-12-P06.
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6.

Správa železniční dopravní cesty, s. o. - poskytnutí investiční účelové dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R19/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1) zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 13.06.2012 č.
0677/Z20/12, v části schvaluje, bod 4. písm. e), kterým Zastupitelstvo Zlínského
kraje schválilo poskytnutí účelové investiční dotace společnosti České dráhy, a. s.,
IČ 70994226, ve výši 2.000.000 Kč na investiční akci "Bylnice - novostavba
technologického objektu - část ČD";
2) schválit poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč společnosti
Správa železniční dopravní cesty, státní organizaci, IČ 70994234, na investiční
akci "Bylnice - novostavba technologického objektu - část ČD", dle přílohy č. 082212-P04;
3) schválit rozpočtové opatření č. RZK/0179/2012 dle přílohy č. 0822-12-P03.

7.

Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových
organizacích Zlínského kraje od roku 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R19/12

schvaluje
pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových organizacích
Zlínského kraje od roku 2013, dle přílohy č. 0820-12-P01.

8.

SPZ Holešov - stavba 10 - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R19/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo na dodatečné stavební práce na akci "SPZ Holešov.
Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část" se Sdružením
Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím účastníkem sdružení spol.
EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, dle
přílohy č. 0812-12-P03;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/1253/2011/INV na dodávku stavby
"SPZ Holešov. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část",
uzavřené mezi Zlínským krajem a Sdružením Inženýrské sítě PZ Holešov,
jednajícím vedoucím účastníkem sdružení spol. EUROVIA CS, a. s., se sídlem
Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 0812-12-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0044/2012 dle
přílohy č. 0812-12-P06.
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9.

Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R19/12

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu Muzea regionu Valašsko,
příspěvkové organizace, IČ 00098574, k posílení investičního fondu ve výši 40.000
Kč, dle přílohy č. 0819-12-P11;
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
827/3/090/053/11/11 "Slovácké muzeum v UH - Multimediální expozice" dle přílohy
č. 0819-12-P01;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 12/2011 na akci
"Slovácké muzeum v UH - Multimediální expozice" dle přílohy č. 0819-12-P02 za
předpokladu schválení snížení investiční dotace ZZK;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na rok 2012, dle přílohy č.
0819-12-P03;
4. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti
Vsetín" dle přílohy č. 0819-12-P04;
5. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 16/2012 příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o.
- Hospodářská budova č. p. 94 v Lešné - ústřední vytápění a vodovod" dle přílohy
č. 0819-12-P08, za podmínky schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0182/2012 dle přílohy č. 0819-12-P09;
7. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2012 dle přílohy č. 0819-12-P10;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. snížení investiční dotace na akci "Slovácké muzeum v UH - Multimediální
expozice" o částku 7.000.000 Kč na částku 3.144.000 Kč , dle přílohy č. 0819-12P02;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0030/2012/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci
akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti Vsetín", dle přílohy
č. 0819-12-P05;
3. poskytnutí investiční dotace ve výši 210.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na akci "Muzeum
regionu Valašsko, p. o. - Hospodářská budova č. p. 94 v Lešné - ústřední vytápění
a vodovod", dle přílohy č. 0819-12-P08.
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10.

Školství - SPŠ a OA Uherský Brod - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R19/12

bere na vědomí
1. odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce: „SPŠ a
OA Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže“ dle přílohy č. 0811-12-P01;
2. zápis z jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „SPŠ a OA Uherský Brod stavební úpravy domova mládeže“ dle přílohy č. 0811-12-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavby se společností 3V & H, s.
r. o., se sídlem Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod, IČ 46992715, jednající jako
vedoucí účastník sdružení společností 3V & H, s. r. o. a DECRO BZENEC, spol. s
r. o., U Bzinku 1427, 69681 Bzenec, IČ 63476142, dle přílohy č. 0811-12-P03;
předává
movité věci dle přílohy č. 0811-12-P05 k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, s
účinností ode dne jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

11.

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - dodatek č. 2 ke
smlouvě o financování Regionálního operačního programu Střední Morava
Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R19/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění
financování Regionálního operačního programu Střední Morava Zlínským krajem
mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ
75084911, dle přílohy č. 0815-12-P03.

12.

Projekt "Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory
Buchlovice" - závěrečné vyhodnocení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R19/12

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v
Domově pro seniory Buchlovice" dle přílohy č. 0814-12-P01.
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13.

Projekt "Inovační diskusní platforma Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R19/12

bere na vědomí
informaci o realizaci projektu iniciace "Inovační diskusní platformy Zlínského kraje"
ve znění přílohy č. 0818-12-P01.

14.

Kontaktní centrum pro východní trhy - vyhodnocení činnosti 2008-2011 a
strategie rozvoje po roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R19/12

bere na vědomí
vyhodnocení činnosti Kontaktního centra pro východní trhy v letech 2008-2011 a
strategii jeho dalšího rozvoje po roce 2012 dle přílohy č. 0813-12-P01.

15.

Doprava - změna závazného objemu prostředků na platy a příspěvku na
provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R19/12

schvaluje
1) navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, v roce 2012 o 500.000 Kč, na
celkovou výši 14.720.000 Kč, dle přílohy č. 0805-12-P02,
2) navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, ve výši 8.000.000 Kč na celkovou výši
422.130.000 Kč, dle přílohy č. 0805-12-P07, na realizaci neinvestičních oprav.

16.

Kultura - převod z rezervního fondu do investičního fondu, změny
investičních fondů na rok 2012, změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2012, změna závazných objemů prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R19/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.04.2012 č. 0343/R11/12 - část schvaluje,
bod 3, kterým Rada Zlínského kraje schválila příspěvek na provoz ve výši
3.300.000 Kč pro příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle
přílohy č. 0415-12-P05, z toho účelově 2.500.000 Kč na náklady spojené se
stěhováním odborných organizací do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU;
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souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu Krajské knihovny Františka
Bartoše, příspěvkové organizace, IČ 70947422, k posílení investičního fondu ve
výši 10.000 Kč, dle přílohy č. 0831-12-P02;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, na rok 2012, dle přílohy
č. 0831-12-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, na rok 2012, dle
přílohy č. 0831-12-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0183/2012 dle přílohy č. 0831-12-P06;
4. navýšení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti kultury a památkové péče na rok 2012 dle přílohy č. 0831-12-P07;
5. snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Krajská galerie
výtvarného umění, IČ 00094889, o 241.000 Kč na celkovou výši 9.770.000 Kč dle
přílohy č. 0831-12-P07;
6. navýšení závazného objemu prostředků na platy a navýšení závazného objemu
ostatních osobních nákladů u příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem
v oblasti kultury a památkové péče na rok 2012 dle přílohy č. 0831-12-P08;
7. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace 14|15 Baťův
institut, IČ 72563346, na rok 2012, dle přílohy č. 0831-12-P11;
8. odpisový plán příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, na rok
2012, dle přílohy č. 0831-12-P12.

17.

Kultura - Investiční dotace pro příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R19/12

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0181/2012 dle přílohy č. 0833-12-P01;
2. poskytnutí investiční dotace 14|15 Baťovu institutu, příspěvkové organizaci, IČ
72563346, ve výši 200.000 Kč na pořízení osobního automobilu za podmínek
stanovených v rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 0833-12P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací Muzeu
regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČ 00098574, v celkové výši 90.000 Kč
na pořízení:
a) dveří do sklepa na zámku Lešná u Valašského Meziříčí ve výši 30 tis. Kč;
b) rozvaděčů v kuchyni na zámku Lešná u Valašského Meziříčí ve výši 60 tis. Kč;
za podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č.
0833-12-P03 a č. 0833-12-P04.
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18.

Projekt Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska
- smlouvy o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R19/12

schvaluje
1. vzorovou smlouvu o spolupráci při realizaci drobného příspěvku v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území Rožnovsko dle přílohy č. 0830-12-P01;
2. uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území Luhačovicko dle vzoru schváleného Radou
Zlínského kraje usnesením č. 0504/R14/08 mezi Zlínským krajem a příjemcem
dotace: Hotel Vega, s. r. o., Pozlovice 99, 763 26, IČ 64509761, název projektu
„Přístavba a rozšíření relaxačního a sportovního areálu hotelu Vega“;
svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. Stanislavu Mišákovi rozhodování o uzavírání
smluv o spolupráci při realizaci drobného příspěvku v rámci Integrovaného plánu
rozvoje území Rožnovsko dle přílohy č. 0830-12-P01 mezi Zlínským krajem a
jednotlivými žadateli o drobný příspěvek.

19.

Vyhodnocení projektů v oblasti kultury z Fondu mikroprojektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R19/12

bere na vědomí
1. vyhodnocení realizace projektu "Astronomické cestování" dle přílohy č. 0832-12P01;
2. vyhodnocení realizace projektu "Výstavou ke spolupráci a poznání" dle přílohy č.
0832-12-P02;
3. vyhodnocení realizace projektu "Prostor Z(i)lin(a)" dle přílohy č. 0832-12-P03.

20.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - dodatek č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R19/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby uzavřené mezi
Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313,
dle přílohy č. 0808-12-P04.
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22.

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R19/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo na zpracování objemových studií a investičních záměrů
na IV. a V. etapu transformace DZP Zašová s Ing.arch. Ivo Švábenským, Pratecká
129, 66408 Blažovice, IČ 72382074, dle přílohy č. 0827-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0186/2012 dle přílohy č. 0827-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic v součinnosti s Odborem řízení dotačních programů a
Odborem sociálních věcí předložit návrh investičního záměru pro V. etapu v
termínu do 08.10.2012.

23.

Projekt Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji - žádost o
prominutí sankce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R19/12

nevyhovuje
žádosti o prominutí sankce dle přílohy č. 0828-12-P01 organizace Oblastní charita
Uherské Hradiště, IČ 44018886.

24.

Dodatek č. 2 k Zásadám zvláštního určení platového tarifu zaměstnancům
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R19/12

schvaluje
dodatek č. 2
k Zásadám zvláštního způsobu určení platového tarifu
zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb s účinností od 01.10.2012 dle přílohy č. 0829-12-P01.

25.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R19/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2012, dle přílohy č. 0835-12-P05:
a) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, se sídlem Burešov
3675, 760 01 Zlín ve výši 72.130 Kč;
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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 78.927 Kč;
schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, na rok 2012, dle přílohy č. 0835-12-P06.

26.

Zdravotnictví - záměr pronájmu nemovitostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R19/12

schvaluje
1. záměr pronájmu budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na pozemku p. č. st. 2473,
budovy bez č. p./č. e., tech. vyb., na pozemku p. č. st. 1335, budovy bez č. p./č. e.,
garáž, na pozemku p. č. st. 2823, budovy bez č. p./č. e., tech. vyb., na pozemku p.
č. st. 2826 a pozemku p. č. 383/7, ostatní plocha, včetně stavby nezapisované do
katastru nemovitostí, všechny zapsané v katastru nemovitostí vedeném
příslušeným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou do 31.12.2025 za cenu v
místě a čase obvyklou.
2. záměr pronájmu budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na pozemku p. č. st. 4733,
budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na pozemku p. č. st. 4732, budovy bez č. p./č.
e., jiná stavba, na pozemku p. č. st. 4731, budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na
pozemku p. č. st. 6375, budovy bez č. p./č. e., garáž, na pozemku p. č. st. 2967/1 a
budovy bez č. p./č. e., stavba tech. vyb., na pozemku p. č. st. 4728, všechny
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušeným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž, na
dobu určitou do 31.12.2025 za cenu v místě a čase obvyklou.
3. záměr pronájmu budovy bez č. p./č. e., garáž na pozemku p. č. 15010; budovy
bez č. p./č. e., technická vybavenost na pozemku p. č. 15011; budovy bez č. p./č.
e., garáž na pozemku p. č. 15013; budovy bez č. p./č. e., garáž na pozemku p. č.
15014; budovy bez č. p./č. e., garáž na pozemku p. č. 15015; budovy bez č. p./č.
e., garáž na pozemku p. č. 15016; pozemku p. č. 15012, ostatní plocha, včetně
stavby nezapisované do katastru nemovitostí, všechny zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 10094 pro obec a k. ú. Vsetín, na dobu určitou do 31.12.2025
za cenu v místě a čase obvyklou.

27.

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R19/12

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v členění:
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1. "DĚTEM", obecně prospěšná společnost, Zlín, IČ 25583611, ve výši 30.000 Kč
na XIII. ročník soutěže v netradičních sportovních disciplínách "Zlínský vorvaň
2012";
2. "HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633, ve výši 15.000 Kč na Letní integrační tábor
Klubu dětí a mládeže;
3. "HOMOHARDCOREUS", Rožnov pod Radhoštěm, IČ 22750126, ve výši 5.000
Kč na Závod v terenním triatlonu;
4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 10.000 Kč na PMEZ
družstev žen v minigolfu 2012 (Vizela-Portugalsko);
5. Aeroklub Kroměříž, IČ 18190235, ve výši 8.000 Kč na Letecká etapová
navigační soutěž "Kroměříž Air Cup 2012";
6. ASPOT HULÍN, IČ 26987635, ve výši 8.000 Kč na 9. ročník amatérského
závodu v triatlonu "Hulmen 2012";
7. Atletický klub v Kroměříži, IČ 18189181, ve výši 15.000 Kč na Pohár mistrů
evropských zemí v půlmaratónu (Moita-Portugalsko);
8. AUTOKLUB Vsetín - město v AČR, IČ 65469372, ve výši 45.000 Kč na
Mistrovství České republiky v rally "Partr rally Vsetín 2012";
9. AVZO TSČ ČR Zděchov, IČ 47997800, ve výši 8.000 Kč na Terénní
motocyklový závod (třída do 125 a do 500 cm3 a veterán A+B+C);
10. CYKLO MXM Hulín občanské sdružení, IČ 47934492, ve výši 8.000 Kč na
Silniční cyklistický závod jednotlivců "MXM TOUR 2012";
11. Czech Apnea Team, Zlín, IČ 26581027, ve výši 12.000 Kč na 5. ročník závodu
ve freedivingu "Zlín Cup 2012";
12. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 12.000 Kč na Mezinárodní
turnaj v kopané žen;
13. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV, IČ 47935251, ve výši 50.000 Kč na 19. ročník
závodu horských kol "Bikemaraton Drásal";
14. Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, IČ 75080621,
ve výši 8.000 Kč na VÍKEND V POHYBU - Ostrožská pastelka a Světlo orientu;
15. Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, IČ 69211728, ve výši 7.000 Kč na
Mezinárodní halový regionální turnaj mladších přípravek U8 v malé kopané;
16. GIGANT Orienteering, o. s., Zádveřice-Raková, IČ 22717536, ve výši 10.000
Kč na Bodovací cyklistický závod dvojic "Litovel ORIENT EXPRESS Adventure
2012";
17. Golf Club Lázně Kostelec u Zlína, IČ 26614979, ve výši 10.000 Kč na Letní
turnaj mládeže v golfu;
18. Golf club Uherské Hradiště, IČ 27025306, ve výši 10.000 Kč na Golfový turnaj
pro děti a mládež "JUNIOR GOLF CUP NA JEZERECH";
19. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, ve
výši 5.000 Kč na Sportovně-kulturní setkání žáků a pedagogů partnerských škol;
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20. Helena Jarešová, Valašské Meziříčí, IČ 18959601, ve výši 10.000 Kč na
Mistrovství Evropy Dance4Fans 2012 (Německo);
21. HK Kroměříž o.s., IČ 70418136, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní hokejový
turnaj 3. a 4. tříd;
22. Hockey club Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48773026, ve výši 10.000 Kč na
Předsezónní turnaj žáků 5.-8. tříd v ledním hokeji;
23. HP TRONIC, s.r.o., Zlín, IČ 60323418, ve výši 25.000 Kč na Závod Českého
poháru ve sjezdu na horských kolech;
24. Ing. Josef Varaja, Vsetín, IČ 18502199, ve výši 20.000 Kč na 10. ročník
"Valašský MTB král";
25. Jezdecký klub SPORT Pravčice, IČ 47934859, ve výši 8.000 Kč na 35. ročník
jezdeckých závodů "Hanácký pohár";
26. Jezdecký klub Zlín, IČ 18559883, ve výši 6.000 Kč na Jezdecké soutěže v
parkurovém skákání "Hobby jezdecké závody";
27. JUDO Valašsko o.s., Vsetín, IČ 26671671, ve výši 3.000 Kč na Soutěž
benjamínků a žáků v judu "Malá cena Valašska";
28. JUVACYKLO TEAM o.s., Uherské Hradiště, IČ 26526662, ve výši 20.000 Kč
na JUVACYKLO MTB CROSSCOUNTRY A DĚTSKÝ CYKLODEN;
29. KČT VALAŠSKO Vsetín, IČ 65891180, ve výši 5.000 Kč na 22. ročník
"Mezinárodní týden turistiky na Valašsku";
30. Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o.s., IČ 18189776, ve výši 7.000 Kč na
Závod oblastního žebříčku v orientačním běhu "Podzimní pohár";
31. Klub tradičního karate Zlín, IČ 27006557, ve výši 6.000 Kč na Mistrovství světa
v tradičním karate (Lodž - Polsko);
32. Krajská rada AŠSK ČR Zlínský kraj, Holešov, IČ 70930139, ve výši 5.000 Kč
na Halový turnaj žákyň a žáků v kopané;
33. Kuželkářský klub Slavičín, IČ 22730583, ve výši 7.000 Kč na Mezinárodní
turnaj dvojic v kuželkách "TURNAJ TANDEMŮ";
34. Lukostřelecký klub 3D Mrlínek, IČ 26642701, ve výši 12.000 Kč na Finálové
kolo Evropského poháru v lukostřelbě IAA 3D GP;
35. Mažoretky Aleny Rafajové, o.s., Zahnašovice, IČ 22860355, ve výši 10.000 Kč
na Mistrovství Evropy mažoretkového sportu (Francie);
36. MONET + ATOS jezdecká stáj, Valašské Klobouky, IČ 26620057, ve výši
8.000 Kč na Mistrovství České republiky dětí a juniorů ve skokových soutěžích;
37. MTB-TRIAL CLUB, Vsetín, IČ 22907149, ve výši 10.000 Kč na Soutěž ve
zručnosti-dovednosti při ovládání motocyklu (MTB) "Hobby trial race test";
38. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 15.000 Kč na 16. ročník
mezinárodního nohejbalového turnaje trojic "Valach OPEN Vsetín 2012";
39. Občanské sdružení Jezdecký klub Pravčice, IČ 27052222, ve výši 5.000 Kč na
Jezdecké závody "II. Skokové derby";
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40. Občanské sdružení pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada, IČ 69211647,
ve výši 4.000 Kč na 9. ročník "Mezinárodní atletické závody";
41. Občanské sdružení Šachového klubu Zlínterm, Zlín, IČ 22846883, ve výši
6.000 Kč na Okresní žákovská liga v šachu 2012 (1. turnaj);
42. OFF ROAD 4x4, Vsetín, IČ 26548976, ve výši 15.000 Kč na 10. Internext rally
2012;
43. Orel jednota Kelč, IČ 75081661, ve výši 6.000 Kč na Florbalový turnaj dětí a
mládeže;
44. Pavel Javořík, Bystřice pod Hostýnem, IČ 64424421, ve výši 5.000 Kč na
Turnaj ve squashi pro veřejnost;
45. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, ve výši 15.000 Kč na 48. ročník
mezinárodních plaveckých závodů "Vánoční cena Zlína 2012";
46. Racketlon klub Vsetín, o.s., IČ 26558238, ve výši 6.000 Kč na Turnaj
Racketlon Czech Tour 2012 "7. Valašský racketlon";
47. REDNECKS BOWL o.s., Březolupy, IČ 22857842, ve výši 10.000 Kč na 5.
ročník turnaje v Americkém fotbale "Rednecks Bowl";
48. Rybářský svaz luhačovického zálesí, Pozlovice, IČ 48471810, ve výši 25.000
Kč na Podzimní rybářské závody pro děti a dospělé;
49. Sbor dobrovolných hasičů Babice, IČ 65469241, ve výši 8.000 Kč na Extraliga
ČR v požárním útoku;
50. Sbor dobrovolných hasičů Mladcová, IČ 68729600, ve výši 8.000 Kč na
Sportovní, dovednostní a vědomostní soutěže pro děti a mládež "HOBLOVAČKA
2012";
51. Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín, IČ 26651432, ve
výši 15.000 Kč na Mezinárodní mistrovství České republiky ve sjednocené kopané
"Zlínský pohár 2012";
52. Silvie Galíková, Bohuslavice u Zlína, IČ 87193329, ve výši 5.000 Kč na
Exhibice sportovního aerobiku pro veřejnost;
53. SK Hanácká Slavia Kroměříž, o.s., IČ 18189172, ve výši 8.000 Kč na 4. ročník
"Mezinárodní fotbalový turnaj mládších žáků kategorie U12";
54. SK Míkovice, IČ 26632411, ve výši 10.000 Kč na Finálový závod Moravské
bikrosové ligy;
55. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 8.000 Kč na Turnaj O kunovského
šnečka - Moravská liga žáků v softballu;
56. SPORT centrum BYLNICE "středisko pro volný čas", Brumov-Bylnice, IČ
69653445, ve výši 10.000 Kč na Regionální vánoční kuželkářský turnaj;
57. Sportovní klub orientačního běhu Zlín, IČ 49157566, ve výši 20.000 Kč na
Mistrovství České republiky v orientačních závodech na horských kolech (krátká a
klasická trať);
58. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 7.000 Kč na 18. ročník
"Mezinárodní velká cena Holešova ve vzpírání mládeže a dospělých";
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59. Sportovní klub Rusava, o.s., IČ 46998161, ve výši 60.000 Kč na IX. ročník
závodu horských kol "RUSAVSKÁ 50ka";
60. Sportovní klub X-TRAIL RychloHrad, Hradčany, IČ 22716742, ve výši 12.000
Kč na 1. ročník turisticko-běžeckého závodu "INOV-8 Hostýnská osma";
61. Sportovní klub Žeranovice, o.s., IČ 18190146, ve výši 5.000 Kč na Fotbalový
turnaj mladších žáků "Žeranovice 2012";
62. SPORTOVNÍ KLUBY SLAVIČÍN, IČ 00544621, ve výši 5.000 Kč na 41. ročník
turnaje ve stolním tenisu;
63. Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, ve výši 7.000 Kč na 5. ročník pohárového
závodu v moderní gymnastice "Zlín cup 2012";
64. Sportovní školička Kocouři o. s., Zlín, IČ 75129124, ve výši 3.000 Kč na
Vánoční sportovní turnaj (nejen) v kopané;
65. Středisko volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace, IČ 75044340, ve
výši 20.000 Kč na V. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže 2012;
66. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 10.000 Kč na
Florbalový turnaj žáků středních škol ve Vsetíně;
67. Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice, IČ 61703320, ve výši 7.000 Kč na 15.
ročník "Štěpánský turnaj v sálové kopané";
68. Tělocvičná jednota Sokol Morkovice, IČ 47930152, ve výši 12.000 Kč na 14.
ročník závodu v lidovém triatlonu "Morkovské chlap";
69. Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, IČ 62334964, ve výši 2.000 Kč na Sportovní
akce "SOKOLENÍ";
70. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 4.000 Kč na Velká
cena Zlína v kolové žáků;
71. Tělocvičná jednota Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259, ve výši
7.000 Kč na VI. ročník "Vánoční turnaj v badmintonu";
72. Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, IČ 44740832, ve výši 3.000 Kč na 13.
ročník závodu v přespolním běhu "Běh okolo Soliska";
73. Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení, IČ 18188389, ve výši
7.000 Kč na Mezinárodní mistrovství Moravy mládeže a dospělých ve vzpírání;
74. Tělovýchovná jednota Mrlínek, IČ 47933712, ve výši 7.000 Kč na 41. ročník
mezinárodního fotbalového turnaje "O POHÁR ZEMSKÉ OSY";
75. Tělovýchovná jednota Police, IČ 70640629, ve výši 8.000 Kč na Fotbalový
turnaj mužů a mladší přípravky k 60. výročí založení sportovní organizace v
Policích;
76. Tělovýchovná jednota Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 7.000 Kč na
10. ročník "Mikulášský den na Sportovní hale v Luhačovicích";
77. Tělovýchovná jednota Sokol Branky, IČ 64124037, ve výši 6.000 Kč na 40.
ročník "Štěpánský turnaj v bleskovém šachu";
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78. Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička, IČ 68898398, ve výši 8.000 Kč na 12.
ročník mezinárodního nohejbalového turnaje "Bystřičská smeč 2012";
79. Tělovýchovná jednota Sokol Huštěnovice, IČ 61704181, ve výši 6.000 Kč na 2.
ročník "Fotbalový turnaj starších přípravek v Huštěnovicích";
80. Tělovýchovná jednota Sokol Slopné, IČ 46307451, ve výši 10.000 Kč na 8.
ročník krosu "Slopenská desítka";
81. Tělovýchovná jednota Sokol Valašská Bystřice, IČ 48773603, ve výši 8.000 Kč
na Mezinárodní šachový festival;
82. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 5.000 Kč na 3. ročník
fotbalového turnaje "Topolský putovní pohár";
83. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, ve výši 5.000 Kč
na Běh náměstím;
84. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 10.000 Kč na Celostátní turnaj
mladšího žactva v tenise;
85. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 30.000 Kč na
Mezinárodní tenisový turnaj ETA U12;
86. T-gym - sportovní klub kulturistiky - fitness, Uherské Hradiště, IČ 22815210, ve
výši 8.000 Kč na Hledáme nejsilnější paži mládeže okresu Uherské Hradiště;
87. TJ Prusinovice, o.s., IČ 47933721, ve výši 8.000 Kč na Fotbalové halové
turnaje mládeže;
88. TJ Spartak Hluk, o.s., IČ 00395455, v celkové výši 18.000 Kč na akce:
a) 20. ročník mezinárodního turnaje mládeže ve stolním tenisu "SATELIT 2012" ve
výši 12.000 Kč,
b) Celostátní florbalový turnaj mužů "SLOVÁCKÝ POHÁR 2012" ve výši 6.000 Kč;
89. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní závody v
ploutvovém plavání a rychlostním potápění "NEMO TROPHY 2012";
90. Valašský sportovní klub Vsetín, IČ 26588331, ve výši 20.000 Kč na 18. ročník
závodu na horských kolech "Valašská padesátka";
91. Valašský šachový klub mládeže, občanské sdružení, Vsetín, IČ 26570726, ve
výši 6.000 Kč na 6. ročník "ŠACHOVÁ GRAND PRIX ŠKOLNÍ MLÁDEŽE" (2.
turnaj);
92. Volejbalový klub MEZ Vsetín, IČ 43963811, ve výši 10.000 Kč na 15. ročník
volejbalového turnaje "O valašskou slivovici";
93. World Association of Karate Jutsu, Zlín, IČ 26596679, ve výši 7.000 Kč na
Krajský přebor Karate Jutsu dětí a mládeže;
94. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, ve
výši 8.000 Kč na Krajská olympiáda speciálních škol;
95. Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, IČ 71008110, ve
výši 10.000 Kč na MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY
BRATISLAVA;
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96. ZÁLESÁK - středisko Zlín 1 "Mladcová", IČ 65792947, ve výši 4.000 Kč na
Soutěž ve šplhacích disciplínách "JEN POČKEJ 2012";
97. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, Uherské Hradiště, IČ 26681871,
ve výši 20.000 Kč na Olympijský den zdraví - Česko se hýbe;
98. Zlínské krajské sdružení ČSS, Otrokovice, IČ 70925381, ve výši 13.000 Kč na
Mistrovství České republiky 2012 v kulových disciplínách;
99. Zlínský krajský atletický svaz, Zlín, IČ 70927961, ve výši 5.000 Kč na Krajské
přebory atletických přípravek;
100. Zlínský krajský svaz vzpírání, Zlín, IČ 26537583, ve výši 12.000 Kč na
Mezinárodní Mikulášský pohár Zlínského kraje 2012 ve vzpírání do 18 let";
B) změnu účelového určení poskytnutí dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje schválené Radou Zlínského kraje, a to: v usnesení Rady Zlínského kraje č.
0205/R07/12 ze dne 05.03.2012 v části schvaluje A) bod 24 se účelové určení 5.
ročník hokejového turnaje 2. tříd a mladších "GRAND PRIX VYŠKOV" ruší a nově
zní Hokejový turnaj 4. tříd (ročník 2002 a mladší) "O pohár Jakuba Kindla";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu v členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín", IČ 00350834,
ve výši 15.000 Kč na 65. ročník tradičního městského běhu "Přes valašské kotáry běh Zlínem";
2. Handball Club Zlín, IČ 49157582, ve výši 30.000 Kč na XII. ročník
mládežnického mezinárodního turnaje v házené "HOLIDAY CUP 2012";
3. Handball Club Zubří, IČ 46531378, ve výši 25.000 Kč na Mezinárodní turnaj v
házené mužů "O Valašský pohár";
4. Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, Napajedla, IČ 70902003, ve výši
4.000 Kč na 40. ročník turistické akce "Chřibská 33";
5. Obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní
hasičské závody při příležitosti 100 let založení SDH v Boršicích u Blatnice;
6. Obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 10.000 Kč na 4. ročník "miniDUATLON
2012";
7. Obec Mrlínek, IČ 47934701, ve výši 5.000 Kč na Fotbalový turnaj starších
přípravek;
8. Sportovní klub Slovácká Viktoria Bojkovice, IČ 44018894, ve výši 8.000 Kč na II.
ročník fotbalového turnaje starších a mladších přípravek "Memoriál Jaromíra
Krejčiříka";
9. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, ve výši 7.000
Kč na 2. ročník soutěže "Chemie objektivem";
10. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, ve výši 12.000
Kč na 23. ročník celosvětové soutěže kuchařů a cukrářů "IKA Culinary Olympics
Erfurt 2012" (Německo);
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11. Střední škola Kostka s.r.o., Vsetín, IČ 25367692, ve výši 7.000 Kč na
Softbalový turnaj vsetínských středních škol;
12. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 17.000
Kč na akce:
a) Mezinárodní turnaj v házené žen "TIREX Handball Cup 2012" ve výši 10.000 Kč,
b) 14. ročník Světový pohár ve střelbě z polní kuše "Bohemia World Cup 2012" ve
výši 7.000 Kč;
13. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši
25.000 Kč na akce:
a) XII. ročník mezinárodních házenkářských turnajů pro mladší a starší žáky
"ROŽNOV 2012" ve výši 15.000 Kč,
b) Regionální závod v severské kombinaci žáků a žákyň "Mezinárodní mistrovství
Valašského království" ve výši 10.000 Kč;
14. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v
celkové výši 31.000 Kč na akce:
a) 55. ročník mezinárodního silničního závodu "Slovácký běh" ve výši 15.000 Kč,
b) 16. ročník "Vánoční pohár v Bench pressu" ve výši 6.000 Kč,
c) Turnaj žactva v šermu kordem "Uherskohradišťský kordík" ve výši 5.000 Kč,
d) Mistrovský žebříčkový turnaj žactva a juniorů ve squashi ve výši 5.000 Kč;
15. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 20.000 Kč na XI. ročník
mezinárodního turnaje ve volejbale mužů "Zlín cup 2012".

28.

Rozpočtové opatření - projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R19/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0180/2012 dle přílohy č. 0836-12-P01.

29.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV a prominutí penále za
porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R19/12

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 11.293.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0839-12-P01 na celkovou částku
370.483.125 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje Odboru školství, mládeže a sportu, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Základní školy a Základní
umělecké školy Strání, Rubanice 877, 687 65 Strání, IČ 46956581, v plné výši, tj.
492.959 Kč, dle přílohy č. 0839-12-P02.
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30.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství při jednotném pořízení a správě
územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném
postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R19/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství při jednotném pořízení a správě
územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu
směřujícím k zadání veřejné zakázky dle přílohy č. 0807-12-P01;
ukládá
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu předložit k podpisu v
termínu do 10.10.2012 dodatek ke smlouvě o partnerství při jednotném pořízení a
správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném
postupu směřující k zadání veřejné zakázky.

31.

Uzavření smlouvy o úpravě softwarové aplikace na evidenci materiálů pro
orgány kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R19/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo se společností Inflex, s. r. o., se sídlem Polívkova
816/10, 779 00 Olomouc, IČ 26829037, dle přílohy č. 0810-12-P01;
2. uzavření smlouvy o poskytování údržby, podpory a rozvoje dodaného
programového vybavení „IntraDoc“ se společností Inflex, s. r. o., se sídlem
Polívkova 816/10, 779 00 Olomouc, IČ 26829037, dle přílohy č. 0810-12-P02.

32.

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R19/12

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dny konání domácích ligových hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové
sezoně 2012/2013 v době od 16:00 hod. do 21:00 hod.;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele organizačně zabezpečit umožnění
bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje,
budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu PSG Zlín v
hokejové sezoně 2012/2013.
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33.

Veřejná zakázka "Dodávka a implementace vnitřní integrace Krajského úřadu
Zlínského kraje "

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R19/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Dodávka a implementace vnitřní integrace
Krajského úřadu Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh
č. 0806-12-P01 až č. 0806-12-P13;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Martin
Prusenovský, Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Ing. Petr Zahálka, Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Pavel
Kopecký;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, Ing. Pavel Kopecký, Ing. Jiří
Fux, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Radim Nuc, DiS, a náhradníky - Mgr. Pavel Hrubec,
MBA, Bedřich Polák, DiS, Bc. Josef Gottwald, Ing. Lukáš Valouch, Ing. Martin
Prusenovský.

34.

Dodatek ke smlouvě v rámci PF02-12DT2 Podprogramu na podporu obnovy
venkova - projekty na zpracování územních plánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R19/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č.
D/1442/2012/STR s obcí Machová, IČ 00568651, ve znění přílohy č. 0841-12-P01.

35.

Veřejná zakázka "Rozšíření portálu II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R19/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Rozšíření portálu II" dle přílohy č. 0842-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Rozšíření portálu II",
kterou předložil dodavatel AutoCont CZ a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34,
70200 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 47676795;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem AutoCont CZ a. s., se sídlem Hornopolní
3322/34, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 47676795, dle přílohy č. 0842-12P02.
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36.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. - dodatek č. 2 ke
smlouvě o dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R19/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2576/2011/STR
uzavřené mezi Zlínským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.
p. s., IČ 27744485, dle přílohy č. 0843-12-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0185/2012 dle přílohy č. 0843-12-P02.

37.

Záměr pořízení jednotného ekonomického SW využívaného nemocnicemi
založenými ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R19/12

bere na vědomí
zprávu o záměru pořízení jednotného informačního systému dle přílohy č. 084412-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.06.2011 č. 0560/R13/11 - část ukládá,
bod 3, kterým Rada Zlínského kraje uložila vedoucímu Odboru zdravotnictví ve
spolupráci s Odborem investic zpracovat návrh zadávací dokumentace pro výběr
dodavatele projektu „Centrálního informačního nemocničního systému“, v termínu
do 19.09.2011.

38.

Sociální služby - poskytnutí příspěvku na provoz 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R19/12

schvaluje
poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2012 příspěvkové organizaci Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, ve výši 300.000 Kč, dle
přílohy č. 0846-12-P01.
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40.

KORIS - nový postup řešení realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R19/12

schvaluje
1. návrh dalšího postupu v realizaci projektu Komplexní odbavovací, řídící a
informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji a změny v integrovaném
projektu Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0804-12-P01;
2. změnu financování projektu Komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné dopravy ve Zlínském kraji v souladu s přílohou č. 0804-12-P02, v důsledku
které se bere zpět projektová žádost o poskytnutí dotace v rámci Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k rozhodnutí v termínu do
08.10.2012 dodatek investičního záměru projektu Komplexní odbavovací, řídící a
informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji Radě Zlínského kraje a
rozpočtová opatření související s novým finančním rámcem bez navýšení zdrojů
financování Zlínským krajem.

41.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R19/12

schvaluje
doplněný návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
12.09.2012 uvedený v příloze č. 0847-12-P01.

Zlín 3. září 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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