R21/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 17.09.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0745/R21/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0893-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. 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 17.09.2012.“ - na termín
plnění 31.01.2013;
2. usnesení č. 0594/R17/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., v
souladu s OP Životní prostředí předložit návrh investičního záměru v termínu do
17.09.2012.“ - na termín plnění 08.10.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0746/R21/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 20. ročníkem ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos 2012/2013
pořádaným Klubem Domino, Dětská tisková agentura, o. s., IČ 45771529;
2) 4. ročníkem projektu "Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů" pořádaným
společností DECARO RMG s. r. o., IČ 61943762, v roce 2012;
3) účastí Valašského souboru Kašava na Mezinárodním folklorním festivalu
Folkloriada-Anseong, Jižní Korea zajištěnou Sdružením přátel lidové kultury
KAŠAVA, IČ 46311360, roce 2012;
4) módní přehlídkou Šárky Šiškové, IČ 45463069, v Praze v roce 2012;
5) celostátní konferencí "Individuální intervence a jejich místo v systému
psychosociální intervenční služby" pořádanou Zdravotnickou záchrannou službou
Zlínského kraje, p. o., IČ 62182137, v roce 2012;
6) pořádáním kvalifikační skupiny - Regions Cup 2013 pořádané Zlínským
krajským fotbalovým svazem, IČ 70935882, v roce 2012;
7) vzdělávací akcí "Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče" v
projektu "Konference a semináře pro nelékařské obory" realizovanou společností
B. Braun Medical s. r. o., IČ 48586285, v roce 2012;
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8) koncertem Pavly Břínkové pořádaným Ivou Janálovou, IČ 63464179, ve Zlíně v
roce 2012;
9) 5. konferencí "Cesty krve" pořádanou Oblastním spolkem Českého červeného
kříže Zlín, IČ 00426326, ve Zlíně v roce 2012;
10) krajským kolem soutěže pIšQworky 2012 pořádaným občanským sdružením
Student Cyber Games, IČ 26678586, v roce 2012;
11) Vánočním koncertem pořádaným Sdružením dechového orchestru mladých, o.
s., IČ 65822471, ve Zlíně v roce 2012;
12) akcí "Vánoční vinšování s Ondrášem" pořádanou Československou obcí
legionářskou, IČ 45247455, v roce 2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 50.000 Kč Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, IČ 46311360, na
zajištění účasti Valašského souboru Kašava na Mezinárodním folklorním festivalu
Folkloriada - Anseong, Jižní Korea, v roce 2012;
2) ve výši 30.000 Kč Ak. mal. Šárce Šiškové, IČ 45463069, na její módní přehlídku
v Praze v roce 2012;
3) ve výši 10.000 Kč SK Slavia Orlová - o. s., IČ 14613972, na pořádání
šachového Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v roce 2012;
4) ve výši 30.000 Kč Ivě Janálové, IČ 63464179, na pořádání koncertu Pavly
Břínkové, ve Zlíně v roce 2012;
5) ve výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ
00426326, na pořádání 5. konference "Cesty krve" ve Zlíně v roce 2012;
6) ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Student Cyber Games, IČ 26678586,
na pořádání krajského kola soutěže pIšQworky 2012 v roce 2012;
7) ve výši 35.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých, o. s., IČ 65822471,
na pořádání Vánočního koncertu ve Zlíně v roce 2012;
8) ve výši 30.000 Kč Československé obci legionářské, IČ 45247455, na pořádání
akce "Vánoční vinšování s Ondrášem" roce 2012;
9) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení "Rodinné centrum Kamarád - Nenuda
o. s.", IČ 22692398, na pořádání akce "Velká zlínská drakiáda" v roce 2012;
10) ve výši 50.000 Kč společnosti VIDEOART PRODUCTION s. r. o., IČ 28349741,
na vytvoření filmu o humanitární spolupráci v oblasti Baltistánu v roce 2012;
11) ve výši 15.000 Kč Základní a Mateřské škole Nedašov, p. o., IČ 70942846, na
pořádání Mezinárodního turnaje žáků v malé kopané "O pohár Závrší" v roce 2012;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0196/2012 dle přílohy č. 0874-12-P02;
c) navýšení příspěvku na provoz o 30.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2012, na pořádání
celostátní konference "Individuální intervence a jejich místo v systému
psychosociální intervenční služby;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci ve výši
100.000 Kč Zlínskému krajskému fotbalovému svazu, IČ 70935882, na pořádání
kvalifikační skupiny - Regions Cup 2013.
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3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0747/R21/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 602, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Lešná, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 416-66/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení VN 22kV na pozemku p. č. 640/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Choryně, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 451-96/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN 22kV,
se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.400 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p.
č. 1120/2, ostatní plocha/jiná plocha, p. č. 1120/9, ostatní plocha/ostatní
komunikace, vše v k. ú. Neubuz, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 514-28/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.800 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného SMP Net, s. r. o., se sídlem
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 5449, p. č.
5450/9, vše ostatní plocha/silnice v k. ú. Zubří, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1947-3/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozem, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši ve výši 9.400 Kč +
DPH;
5. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Zlín Net, a. s., se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
25313428, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. st. 5669,
zbořeniště, p. č. 3172/4, ostatní plocha/zeleň, vše v k. ú. Zlín, v rozsahu dle
přiložené dokumentace situace projektované trasy dle přílohy č. P06, která bude
nedílnou součástí smlouvy,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.600 Kč + DPH;
6. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného Statutární město Zlín, se
sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v
pozemcích p. č. 1119/196, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 1119/28,
ostatní plocha/manipulační plocha, vše v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
údržbou a opravami zemního kabelového vedení veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby;
7. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, 768 21 Kvasice,
IČ 18189105, strpět:
- právo chůze na pozemku p. č. 441/4, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 6117-55/2012,
na dobu neurčitou a pro každého dalšího vlastníka objektu č. p. 4176 na pozemku
p. č. st. 2558, v k. ú. Kroměříž;
8. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Mgr. Violy Harvancové, bytem Hostětín 17, 687 71 Pitín, Marie
Machálkové, bytem Pitín 76, 687 71 Pitín, Natálie Machálkové, bytem Pitín 76, 678
71 Pitín, strpět:
- umístění tělesa silnice č. II/495 na pozemku p. č. 5419/2, ostatní plocha/silnice, v
k. ú. Pitín, v rozsahu trvalého záboru celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.430 Kč;
9. uzavření dodatku č. 5 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. 0871-12-P07;
souhlasí
1. s pronájmem pozemku p. č. 7646/1, ostatní plocha, o výměře 5 562 m2, k. ú.
Vápenice u Starého Hrozenkova a pozemku p. č. 140/2, ostatní plocha, o výměře 1
013 m2, k. ú. Lopeník příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, společnosti VOP 014, s. r. o., se sídlem Uherský
Brod, Předbranská 415, PSČ 688 01, IČ 255 59 800, na dobu určitou od
01.10.2012 do 31.12.2022 za nájemné ve výši 16.573 Kč + DPH za období od
01.10.2012 do 31.12.2012 a ve výši 65.750 Kč/rok + DPH od 01.01.2013, dle
přílohy č. 0871-12-P01;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ
70851042, a to vybavení kuchyně, dle přílohy č. 0871-12-P03, v bytovém domě s
byty zvláštního určení Broučkova 292, k. ú. Příluky u Zlína, formou prodeje za
dohodnutou cenu ve výši 71.640 Kč, panu Janu Plhákovi, bytem Ke Skalce 388,
763 16 Fryšták.
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4.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0748/R21/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.06.2012 č. 0570/R16/12, kterým Rada
Zlínského kraje schválila "Žádost o čerpání" 2. a 3. tranše, každou ve výši
200.000.000 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou VSFR v měně CZK, dle příloh č.
0657-12-P01 a č. 0657-12-P02, z úvěru od Evropské investiční banky na Projekt
infrastruktury ve Zlínském kraji II - A;
schvaluje
"Žádost o čerpání" 2. tranše ve výši 300.000.000 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou
VSFR v měně CZK z úvěru od Evropské investiční banky na Projekt infrastruktury
ve Zlínském kraji II - A.

5.

Rozpočtové opatření - převod prostředků na tvorbu koncepcí v sociální
oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0749/R21/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0190/2012 dle přílohy č. 0858-12-P01.

6.

Jmenování členů správní a dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0750/R21/12

jmenuje
s účinností ke dni 27.09.2012:
1. Ing. Hanu Příleskou členkou dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., IČ 27744485,
2. Mgr. Milana Filipa členem správní rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., IČ 27744485.

7.

PO - platové výměry, návrat na pracovní místo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0751/R21/12

bere na vědomí
zařazení pana PaedDr. Zdeňka Janalíka na pracovní místo ředitele Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, od 25.09.2012 z důvodu jeho návratu do
zaměstnání po skončení výkonu veřejné funkce dle přílohy č. 0873-12-P01;
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stanovuje
a) s účinností od 25.09.2012 plat panu PaedDr. Zdeňku Janalíkovi, řediteli
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, dle přílohy č. 0873-12-P02;
b) s účinností od 01.10.2012 plat panu PaedDr. Rostislavu Šmídovi, řediteli Střední
průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č.
0873-12-P03.

8.

SPZ Holešov - stavba 10 - projektové práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0752/R21/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo na dodatečné projektové práce na akci "SPZ Holešov Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část" se společností
Centroprojekt, a. s. se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 26907241, dle
přílohy č. 0870-12-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK-0195-12 dle přílohy č. 0870-12-P04.

9.

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0753/R21/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka informační a
audiovizuální techniky“ dle přílohy č. 0866-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka informační a audiovizuální techniky“, kterou
předložila společnost IMPROMAT-COMPUTER, s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267,
762 02 Zlín, IČ 46992308;
2. uzavření smlouvy na dodávku informační a audiovizuální techniky akce „Krajské
kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně“ se společností IMPROMAT-COMPUTER,
s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 0866-12P02;
3. uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo na dodávku stavby „Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně” se společností PSG - International a. s., se sídlem
Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČ 13694341, jako vedoucím účastníkem
„Sdružení KKVC Zlín“ a se společností Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova 5532,
760 01 Zlín, IČ 28315669, jako druhým účastníkem „Sdružení KKVC Zlín“, dle
přílohy č. 0866-12-P03.
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10.

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0754/R21/12

vyslovuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, na rok 2012, dle přílohy č. 0868-12-P02;
2. s proplacením nákladů na realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. – stavební
úpravy očního oddělení", a to za podmínky včasného a úplného plnění závazků
nemocnice vůči Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí
(zejména platba nájemného);
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0197/2012, dle přílohy č. 0868-12-P03;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu pro akci "Vsetínská
nemocnice a. s. – stavební úpravy očního oddělení", mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 26871068, dle přílohy
č. 0868-12-P04;
zplnomocňuje
1. společnost LT PROJEKT a. s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČ 29220785, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby
(akce) "Kroměřížská nemocnice a. s. - stavební úpravy jižního křídla budovy B", dle
přílohy č. 0868-12-P05,
2. společnost IDOP Olomouc, a. s., Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc, IČ
18050077, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské
činnosti stavby (akce) "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín", dle přílohy č. 086812-P06;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.10.2009 č. 1000/R22/09 v části ukládá,
kterým Rada Zlínského kraje uložila vedoucímu Odboru investic ve spolupráci
Odborem zdravotnictví zpracovat investiční záměr akce Záchytná protialkoholní
stanice ve Zlínském kraji.

11.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje výjezdové
stanoviště Vsetín - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0755/R21/12

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
870/3/170/156/04/12 – 01/08/12 na akci "ZZS ZK, p. o. - výjezdové stanoviště
Vsetín - přístavba garáží" dle přílohy č. 0869-12-P01.
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12.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0756/R21/12

schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu "Inovační vouchery ve
Zlínském kraji" mezi Zlínským krajem a:
1) Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, ve znění přílohy č. 0867-12P01;
2) Vysokým učením technickým v Brně, IČ 00216305, ve znění přílohy č. 0867-12P02;
3) Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, ve
znění přílohy č. 0867-12-P03;
4) Mendelovou univerzitou v Brně, IČ 62156489, ve znění přílohy č. 0867-12-P04;
5) Masarykovou univerzitou, IČ 00216224, ve znění přílohy č. 0867-12-P05;
6) Univerzitou Palackého v Olomouci, IČ 61989592, ve znění přílohy č. 0867-12P06.

13.

Veřejná zakázka "Koncové prvky projektu IVVS ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0757/R21/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.08.2012 č. 0598/R17/12 v části
schvaluje bod 2. a v části jmenuje;
schvaluje
zadávací dokumentaci dle příloh č. 0865-12-P03 až č. 0865-12-P09 pro výzvu
zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení
k podání nabídky;
jmenuje
společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení ve složení: Ing. Karel
Malinovský, Mgr. Pavel Hrubec MBA, Mgr. Milan Filip, Ing. Martin Macenauer, Ing.
Marie Krajcarová, Bc. Jan Pšeja, Ing. Magdalena Špiritová, Ing. Jan Kováč, Ing.
Ivana Kapsiová, Ing. Kamil Válek, Ing. Lumír Lacka, Ing. Radomír Slovák, Ing.
Václav Valčík, Mgr. Jana Fúsiková, Ing. Jiří Žůrek, Ing. Milan Kladníček, a
náhradníky - Ing. Robert Pekaj, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Jana Koldová, Antonín
Pařízek, Mgr. Ivo Michálek, Ing. Marcela Plačková, Ing. Jiří Šůstek, Ing. František
Žák, Ing. Jana Konečná, Ing. Pavel Chramosta, Ing. Jiří Paluřík, Miloslav Kulíšek,
Ing. Rostislav Frydrych, Ing. Ladislav Baroň, Ing. Tomáš Křepelka, Ing. Vít Novák.

8/19

R21/12

14.

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2012/DOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0758/R21/12

schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2012/DOP na stavební a strojní
investice pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dle příloh č. 0852-12-P01 až č.
0852-12-P03.

15.

Veřejná zakázka "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý
Hrozenkov"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0759/R21/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel
Starý
Hrozenkov"
formou
zjednodušeného
podlimitního
řízení,
dle příloh č. 0851-12-P01 až č. 0851-12-P07, výzvou zájemcům uvedeným v
příloze č. 0851-12-P08 a současným uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy
na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Renata Struminská, Ing. Pavel Kavan,
Mgr. Eva Peřinová, a náhradníky - Martina Chovancová Hromečková, DiS., Ing.
Ladislav Axler, Mgr. Michal Tichý;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Ladislav Axler, Mgr. Libor
Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Ladislav Axler, Ing. Petr Stuchlík, JUDr. Terezia
Zlámalová, Renata Struminská, Mgr. Eva Peřinová, a náhradníky: Ing. Marta
Heřkovičová, Ing. Pavel Kavan, Ing. Zdeňka Kořenková, Martina Chovancová
Hromečková, DiS.,Mgr. Michal Tichý.

16.

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0760/R21/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0189/2012 dle přílohy č. 0857-12-P01.

17.

Vyhodnocení projektů z oblasti životního prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0761/R21/12

bere na vědomí
vyhodnocení po ukončení projektu:
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1. "Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji"
spolufinancovaného Finančními mechanismy EHP/Norska, dle přílohy č. 0856-12P01;
2. "Podpora biodiverzity evropsky významných lokalit ve Zlínském kraji"
spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle přílohy
č. 0856-12-P02.

18.

Sociální služby - převod mezi fondy, změna investičního fondu, změna
závazných ukazatelů rozpočtu a změna závazného objemu mzdových
nákladů v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0762/R21/12

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, k posílení investičního fondu ve
výši 139.166 Kč, dle přílohy č. 0875-12-P02;
schvaluje
1. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2012, dle přílohy č. 087512-P01;
2. změnu závazného objemu mzdových nákladů u příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb v roce 2012, dle přílohy č.
0875-12-P03;
3. navýšení příspěvku na provoz na rok 2012 příspěvkové organizaci Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, o 500.000 Kč na
celkovou výši 800.000 Kč, dle přílohy č. 0875-12-P06; částka, o kterou se
příspěvek navyšuje, je poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o
ES na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne
28.12.2006.

19.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0763/R21/12

rozhodla
o přidělení bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292,
nájemcům uvedeným v příloze č. 0879-12-P01, a to v souladu s platnými Pravidly
pro přidělování a najímání bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292;
souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu jednotlivých bytů v bytovém domě s byty zvláštního
určení Zlín, Broučkova 292, s nájemci uvedenými v příloze č. 0879-12-P01, dle
vzoru uvedeného v příloze č. 0879-12-P02.
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20.

Sociální služby - stanovisko k podané žádosti o svěření dalšího dítěte do
pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0764/R21/12

souhlasí
s přijetím dalšího dítěte do Zařízení pro výkon pěstounské péče u pěstounky paní
Elišky Juráskové, bytem Březová, U Mlýna 388. Závazky zřizovatele plynoucí z
dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při výkonu pěstounské
péče v zařízení pro výkon pěstounské péče ve vztahu k dalšímu dítěti bude
zřizovatel plnit za předpokladu, že v rámci správního řízení vedeného ve smyslu §
22 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, bude rozhodnuto o
zařazení paní Elišky Juráskové do evidence žadatelů pro zprostředkování
pěstounské péče.

21.

Sociální služby - zrušení služby podpora samostatného bydlení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0765/R21/12

schvaluje
zrušení terénní sociální služby typu podpora samostatného bydlení, identifikátor
služby 6051507, která má své zázemí v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zašová, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby
Vsetín, IČ 49562827, k 31.12.2012.

22.

Projekt Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji - změna
finančního rámce projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0766/R21/12

schvaluje
1. změnu finančního rámce projektu "Poskytování služeb sociální prevence ve
Zlínském kraji" dle přílohy č. 0878-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0192/2012 dle přílohy č. 0878-12-P02.

23.

Vyhodnocení podprogramů protidrogové prevence a prevence kriminality z
roku 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0767/R21/12

bere na vědomí
1. Vyhodnocení PF07-11 Podprogram Programového fondu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2011 dle
přílohy č. 0894-12-P01;
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2. Vyhodnocení PF09-11 Podprogram Programového fondu na podporu obcí v
oblasti prevence kriminality ve Zlínském kraji v roce 2011 dle přílohy č. 0894-12P02.

24.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0768/R21/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0188/2012 dle přílohy č. 0881-12-P01.

25.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0769/R21/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0191/2012 dle přílohy č. 0886-12-P01.

26.

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0770/R21/12

schvaluje
plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2012:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bystřice pod
Hostýnem, IČ 63458632, dle přílohy č. 0883-12-P01;
2. změnu č. 5 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ
61715999, dle přílohy č. 0883-12-P02;
3. změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, dle
přílohy č. 0883-12-P03.

27.

Školství - smlouva o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0771/R21/12

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí mezi příspěvkovou organizací Základní
umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, a městem Uherský Brod, IČ
00291463, a to ode dne účinnosti smlouvy na dobu 15 let dle přílohy č. 0888-12P01.
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28.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0772/R21/12

schvaluje
1) vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, a to:
a) automobil ŠKODA FORMAN 135 LXi, inventární číslo 444001, pořizovací cena
237.925 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1987, formou fyzické likvidace;
b) soustruh SV 18 RD/750NI, inventární číslo 4411124, pořizovací cena 134.474
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1978, formou fyzické likvidace,
c) frézka univerzální, inventární číslo KE022/17, pořizovací cena 169.773 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1985, formou fyzické likvidace,
d) frézka univerzální, inventární číslo KE22/23, pořizovací cena 170.378 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1985, formou fyzické likvidace;
2) vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, a to:
a) soustruh SUI 32/1000, inventární číslo 4411154, pořizovací cena 105.808 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1987, a to formou prodeje za cenu v čase a
místě obvyklou,
b) soustruh SV 32/1000, inventární číslo KE022/18, pořizovací cena 108.937 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1985, a to formou prodeje za cenu v čase a
místě obvyklou;
3) vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, IČ 00837237, a to regulačního systému ke kotelně, inventární číslo
54050117, pořizovací cena 555.607 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1994,
formou fyzické likvidace.

29.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0773/R21/12

schvaluje
A) podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 01.09.2013 u následujících příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem:
1. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107:
zápis nového oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 90;
2. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-41-M/01
Elektrotechnika, denní forma vzdělávání, z 240 na 360;
3. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500:
a) zápis nového oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a
přístroje, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 90,
b) zápis nového oboru vzdělání 34-53-H/01 Reprodukční grafik, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 90,
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c) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek v Domově mládeže ze 450 lůžek na
320;
4. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 33-42-L/51
Nábytkářská a dřevařská výroba, denní forma vzdělávání, z 60 na 40,
b) zápis nového oboru vzdělání 36-44-L/51 Stavební provoz, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 40;
5. Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař
- číšník, denní forma vzdělávání, z 90 na 150,
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 72-41-M/01
Informační služby, denní forma vzdělávání, ze 120 na 90,
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-42-M/01
Hotelnictví, denní forma vzdělávání, ze 120 na 90;
6. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407:
zápis nového oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 100;
7. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060:
a) výmaz oboru vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu, denní
forma vzdělávání,
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole ze 450 na 300;
8. Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy z 15 na 21,
b) zápis místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy na adrese Křižná 782,
757 01 Valašské Meziříčí;
9. Základní škola praktická Horní Lideč, IČ 48739235:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní
škola speciální z 10 na 18 žáků;
B) podání návrhu na zápis nového školského zařízení Školní klub u příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ
60370432, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.01.2013;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápis výše uvedených schválených změn v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 30.09.2012.

30.

Žádosti soukromých subjektů o stanoviska kraje ke změnám v rejstříku škol
a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0774/R21/12

schvaluje
A) stanovisko k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou cestovního ruchu a Jazykovou školou s právem státní
jazykové zkoušky, s. r. o., IČ 25364359, ve znění přílohy č. 0884-12-P02;
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B) stanovisko k žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení požadované
Střední školou filmovou, multimediální a počítačových technologií, s. r. o., ve znění
přílohy č. 0884-12-P04.

31.

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - úprava vzorů
smluv, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0775/R21/12

schvaluje
1. nové vzory smluv o financování grantového projektu v rámci globálních grantů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaných
Zlínským krajem (v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2) dle příloh č. 0882-12-P01
a č. 0882-12-P02,
2. navýšení finančního rámce globálního grantu v oblasti podpory 1.1 Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.38 Zvyšování
kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji II dle přílohy č. 0882-12-P08,
3. rozpočtové opatření č. RZK/0194/2012 dle přílohy č. 0882-12-P03;
souhlasí
1. s vydaným Rozhodnutím č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.
CZ.1.07/1.1.38 dle přílohy č. 0882-12-P04,
2. s vydaným Rozhodnutím č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.
CZ.1.07/1.2.39 dle přílohy č. 0882-12-P05,
3. s vydaným Rozhodnutím č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.
CZ.1.07/1.3.51 dle přílohy č. 0882-12-P06,
4. s vydaným Rozhodnutím č. 4 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.
CZ.1.07/3.2.03 dle přílohy č. 0882-12-P07.

32.

Mezinárodní spolupráce - Žádost o grant pro účast na přípravné návštěvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0776/R21/12

schvaluje
podání žádosti o grant k pokrytí nákladů na účast pracovníka Odboru školství,
mládeže a sportu na přípravné návštěvě k projektu Leonardo da Vinci dle přílohy č.
0890-12-P01.
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33.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0777/R21/12

bere na vědomí
výběr dobrovolných pracovníků, kteří budou oceněni v rámci IX. ročníku
slavnostního Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje v roce 2012 dle
přílohy č. 0889-12-P01.

34.

Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji - 2. průběžná zpráva a dodatek č. 1
k investičnímu záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0778/R21/12

bere na vědomí
2. průběžnou zprávu projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" dle
přílohy č. 0855-12-P01;
schvaluje
dodatek č. 1 k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
844/3/010/04/02/12 "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 085512-P02.

35.

Vyhodnocení projektu "Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0779/R21/12

bere na vědomí
vyhodnocení projektu "Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje" dle přílohy č.
0854-12-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0193/2012 dle přílohy č. 0854-12-P02.

36.

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce se společností Regionální rada
regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0780/R21/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. O/0521/2006/STR o výpůjčce movitých věcí
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mezi Zlínským krajem a společností Regionální rada regionu soudržnosti Střední
Morava se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ
75084911, dle příloh č. 0861-12-P01 a č. 0861-12-P01a.

37.

Nákup spotřebního materiálu do tiskáren

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0781/R21/12

schvaluje
nákup
spotřebního
materiálu
do
tiskáren
prostřednictvím
TENDERMARKET v celkovém finančním limitu do 600 tis. Kč bez DPH;

e-tržiště

ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele zajistit realizaci jednotlivých nákupů v termínu
do 28.02.2013.

38.

Veřejná zakázka "Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0782/R21/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců", dle přílohy č. 0862-12P01;
schvaluje
1. pro část 1: výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel HOPE - E. S.,
v. o. s., se sídlem Palackého třída 1643/10, Brno-Královo Pole, IČ 25342282;
2. pro část 1: uzavření smlouvy s dodavatelem HOPE - E. S., v. o. s., se sídlem
Palackého třída 1643/10, Brno-Královo Pole, IČ 25342282, dle přílohy č. 0862-12P02;
3. pro část 2: zrušení části 2 veřejné zakázky v souladu s rozhodnutím dle přílohy
č. 0862-12-P03.

39.

Veřejná zakázka - Rozšíření licencí a nákup nových licencí modulů systému
Ginis

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0783/R21/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Rozšíření licencí a pořízení nových licencí
modulů systému Ginis" formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č. 085912-P01 až č. 0859-12-P04;
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jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Rozšíření a licencí a
pořízení nových licencí modulů systému Ginis" ve složení: Mgr. Pavel Hrubec,
MBA, Ing. Ivana Štolfová, Ing. Radek Šipka, Martina Chovancová Hromečková,
DiS, a náhradníky - RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Eva Husáková Kočičková, RNDr.
Zdenka Bukvicová, Renata Struminská.

40.

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů pro Zlínský kraj"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0784/R21/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky "Nákup osobních automobilů pro Zlínský kraj" formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 0863-12-P01 až č. 0863-12-P08
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0863-12-P09 a současným uveřejněním
kompletní zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Martina
Chovancová Hromečková, DiS., Jiří Mindl, a náhradníky - Mgr. Libor Fusek,
Renata Struminská, Ing. Dagmar Sýnková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Libor
Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing. Milan Hudec, Mgr.
Milan Filip, Jiří Mindl, Mgr. Libor Fusek a náhradníky – RNDr. Alan Urc, Mgr. Pavel
Macura, Ing. Miroslav Kašpárek, Ing. Dagmar Sýnková, Mgr. Alena Vyoralová.

41.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0785/R21/12

předává
s účinností od 18.09.2012 movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova
628/10, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0860-12-P01;
2. Dětský domov a Základní škola Liptál, se sídlem Liptál 91, 756 31 Liptál, IČ
70238499, dle přílohy č. 0860-12-P02;
3. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č.
0860-12-P03;
4. Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, se sídlem Loučka 128, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 70850895, dle přílohy č. 0860-12-P04;
5. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0860-12-P05;
6. Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín, se sídlem Středová
4694, 760 05 Zlín-Jižní Svahy, IČ 61716421, dle přílohy č. 0860-12-P06;
7. Základní umělecká škola Hulín, se sídlem nám. Míru 123, 768 24 Hulín, IČ
63458641, dle přílohy č. 0860-12-P07;
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schvaluje
darování nepotřebného movitého majetku následujícím subjektům:
1. Základní škola a Mateřská škola Sehradice okres Zlín, příspěvková organizace,
se sídlem Sehradice 18, 763 23 Dolní Lhota, IČ 70980039, dle přílohy č. 0860-12P08;
2. Základní škola a Mateřská škola Slopné, okres Zlín, příspěvková organizace, se
sídlem Slopné 95, 763 23 Dolní Lhota, IČ 75020483, dle přílohy č. 0860-12-P09.

Zlín 17. září 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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