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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 22. zasedání dne 08.10.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0786/R22/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0962-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat prověřovací studii ke stanovení závazných
ukazatelů a předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr akce s názvem akce
"Víceúčelová sportovní hala při Masarykově gymnáziu Vsetín" v termínu do
08.10.2012.“ - na termín plnění 31.08.2013;
2. usnesení č. 1093/R23/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá komisi
pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací ceny za
budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či opakování
aukce v případě nevyhovujících nabídek.“ - na termín plnění 31.12.2012;
3. usnesení č. 1093/R23/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zajistit koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na
rok 2013“ plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a dle smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů, v termínu do 08.10.2012.“ - na termín plnění 31.12.2012;
4. usnesení č. 1093/R23/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít a převzít nové smlouvy s vybranými
uchazeči k veřejné zakázce "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2013" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.“ - na
termín plnění 31.12.2012;
5. usnesení č. 0394/R12/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru životního prostředí a zemědělství a vedoucímu Odboru řízení dotačních
programů předložit zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na
geodetické zaměření lokalit v termínu do 08.10.2012.“ - na termín plnění
31.01.2013;
6. 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
08.10.2012.“ - na termín plnění 31.12.2012;
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7. usnesení č. 0739/R19/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 31.12.2012;
8. usnesení č. 0722/R19/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 31.10.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0787/R22/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) koncertem ke 45. výročí vzniku Ženského pěveckého sboru Otrokovice
pořádaným Ženským pěveckým sborem Otrokovice, o. s., IČ 70800227, v roce
2012;
2) výjezdním zasedáním Rady Asociace jazykových škol a agentur ČR, o. s., IČ
27000125, ve Zlíně, v roce 2012;
3) akcí "Lov s loveckými dravci" pořádanou Mysliveckým sdružením KOPEC, IČ
71205357, v roce 2012;
4) akcí "Hubertský den v Holešově" pořádanou MS Doubrava Zahnašovice, IČ
47935014, v roce 2012;
5) 2. ročníkem projektu "ARTEDIEM 2012 - týden umění pro středoškoláky"
pořádaným Domem kultury v Kroměříží, p. o., IČ 70962642, v roce 2012;
6) akcemi "Vánoce na Hané a Valašsku" a "Rozsvícení vánočního stromu"
pořádanými Střediskem volného času, p. o, IČ 75088606, v Holešově v roce 2012;
7) 8. ročníkem soutěže v anglickém jazyce "JOIN US" pořádaným společností
Lingua live, o. p. s., IČ 26828863, ve Valašském Meziříčí, v roce 2012;
8) III. ročníkem vánočního charitativního koncertu pro děti z dětských domovů ve
Zlínském kraji pořádaným Jiřím Hadašem, IČ 68714319, ve Zlíně v roce 2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 20.000 Kč Ženskému pěveckému sboru Otrokovice, o. s., IČ 70800227,
na pořádání koncertu ke 45. výročí vzniku Ženského pěveckého sboru Otrokovice
v roce 2012;
2) ve výši 20.000 Kč Mysliveckému sdružení KOPEC, IČ 71205357, na pořádání
akce "Lov s loveckými dravci" v roce 2012;
3) ve výši 10.000 Kč MS Doubrava Zahnašovice, IČ 47935014, na pořádání akce
"Hubertský den v Holešově" v roce 2012;
4) ve výši 10.000 Kč Středisku volného času, p. o, IČ 75088606, na pořádání akcí
"Vánoce na Hané a Valašsku" a "Rozsvícení vánočního stromu" v roce 2012;
5) ve výši 10.000 Kč společnosti Lingua live, o. p. s., IČ 26828863, na pořádání 8.
ročníku soutěže v anglickém jazyce "JOIN US" v roce 2012;
6) ve výši 50.000 Kč Jiřímu Hadašovi, IČ 68714319, na pořádání III. ročníku
vánočního charitativního koncertu pro děti z dětských domovů ve Zlínském kraji v
roce 2012;
7) ve výši 10.000 Kč TJ Nedašov, IČ 18559964, na pořádání sportovní akce
"Mikulášský turnaj ve stolním tenisu" v roce 2012;
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8) ve výši 15.000 Kč Národopisnému souboru "ZÁVRŠAN", Nedašov, IČ
26668025, na pořádání kulturní akce "Vánoční koncert v Nedašově;
9) ve výši 5.000 Kč Sportovním klubům Zlín, IČ 00531944, na pořízení
velkoformátových fotografií gymnastek Klubu moderní gymnastiky SK Zlín v roce
2012;
10) ve výši 50.000 Kč Zlínským aplikovaným sportům, IČ 26631873, na pořádání
Mezinárodního sledge hokejového klubového turnaje LAPP CUP 2012;
11) ve výši 50.000 Kč IHC DEVILS ZLÍN, IČ 65823265, na pořízení sportovního
oblečení pro mládežnické týmy v roce2012;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0202/2012 dle přílohy č. 0929-12-P02.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0788/R22/12

schvaluje
1. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti obce Velehrad, se sídlem Hradišťská 231, 687 06 Velehrad, IČ
00291536, strpět:
- vybudování a umístění komunikace v rámci stavby "Vybudování přístupové
komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad" na pozemku
p. č. 39, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Velehrad, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této komunikace,
na dobu existence stavby;
2. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti Arcibiskupství olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, 771 01
Olomouc, IČ 00445151, strpět:
- vybudování a umístění komunikace a parkoviště vč. jejích součástí, zejména
kabelu veřejného osvětlení, sloupů veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a
kanalizačních vpustí, vše v rámci stavby "Vybudování přístupové komunikace a
parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad" na pozemku p. č. 22,
zahrada, v k. ú. Velehrad, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této komunikace a parkoviště vč. jejích součástí,
na dobu existence stavby;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, PSČ 601 75, Brno, IČ
70890013, strpět:
- vybudování a umístění komunikace včetně mostu v rámci stavby "Vybudování
přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad" na
pozemcích p. č. 36/1, vodní plocha, p. č. 37 ostatní plocha, p. č. 38/1 ostatní
plocha, vše zapsané na LV č. 640 v k. ú. Velehrad, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této komunikace včetně mostu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu v částce, která bude zjištěna
podle platných cenových předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb., ve znění
pozdějších novel, a to výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku
(analogicky podle cenového výměru MF ČR č. 01/2012, části I., oddílu A, položky
3, odst. 1, pořadové číslo 7, s přihlédnutím k odstavci 5, tj. 12 Kč/m2 a rok).
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K hodnotě věcného břemene bude připočtena příslušná sazba DPH (výměra
záboru dle GP m2 x 12 Kč/m2 a rok x 5 let);
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem
Vizovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ 00284653, dle
přílohy č. 0930-12-P01;
5. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti městem Vizovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1007, 763 12
Vizovice, IČ 00284653, strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 4420/3, trvalý travní
porost, p. č. 4420/1, ostatní plocha, p. č. 4420/4, ostatní plocha, p. č. 4404/3 (p. č.
EN 4404/3), vše v k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
6. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové, IČ 42196451 strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 5123/4 (p. č. EN
5123/4), v k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši stanovené znaleckým
posudkem + DPH;
7. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného město Staré Město, se
sídlem nám. Hrdinů 100, PSČ 686 03 Staré Město, IČ 00567884, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Bezbariérový chodník ulice
Velehradská a U Sklépka ve Starém Městě" na pozemcích p. č. 4529/2, ostatní
plocha/silnice, p. č. 4529/122, ostatní plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
8. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Staré Město, se sídlem nám.
Hrdinů 100, PSČ 686 03 Staré Město, IČ 00567884, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení na
pozemcích p. č. 4529/2, ostatní plocha/silnice, p. č. 4529/141, ostatní plocha/zeleň,
p. č. 2442/7, ostatní plocha/silnice, včetně umístění sloupů veřejného osvětlení na
pozemcích p. č. 4529/2 a p. č. 4529/141, vše v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně
sloupů veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm (kabel
veřejného osvětlení), 1.500 Kč/1 ks sloupu, minimálně však ve výši 28.000 Kč +
DPH;
9. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem Staré
Město, se sídlem nám. Hrdinů 100, PSČ 686 03 Staré Město, IČ 00567884, dle
přílohy č. 0930-12-P03;
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10. uzavření pojistné smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Kooperativa
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, PSČ 18600
Praha 8, IČ 47116617, dle příloh č. 0930-12-P05 a č. 0930-12-P06;
11. rozpočtové opatření č. RZK/0206/2012 dle přílohy č. 0930-12-P15;
souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 092096, a to osobní automobil Škoda Felicia Combi LX EFF 65, reg.
značka KME 02-44, inv. číslo 2510/28, pořizovací cena 119.700 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
2. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského
kraje z hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
70934860, a to osobní automobil Škoda Fabia, SPZ 1Z6 8386, inv. číslo
6444400056, poř. cena 332.491 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření Střední
školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková
organizace, IČ 00843474;
3. s vyřazením nepotřebného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČ 089982, a to:
a) internetová síť, inv. č. 00000287, pořizovací cena 364.783 Kč, zůstatková cena
0 Kč
- 4 ks PC Intel Celeron, 1 ks PC Pentium II + instalace,
- síťový kabel,
- server internet Dell Celeron 2,6,
- zásuvka a síťový kabel,
- switch,
- harddisk,
formou fyzické likvidace;
b) počítačová sestava, inv. č. 00000307, pořizovací cena 132.370 Kč, zůstatková
cena 0 Kč
- 2 ks PC Pentium 4,
- 2 záložní zdroje el. energie APC,
- switch,
- RAM,
- čtečka karet,
- tiskárna Kyocera 1030D,
z toho vyřazení formou fyzické likvidace v pořizovací ceně 120.370 Kč, zůstatková
cena 0 Kč
- 2 ks PC Pentium 4,
- 2 záložní zdroje el. energie APC,
- switch,
- RAM,
- čtečka karet,
v majetku zůstane zařazena tiskárna Kyocera 1030D, pořizovací cena 12.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
c) telefonní ústředna Siemens, typové označení Hicom Office Com relace 2.2., inv.
č. 00000259, pořizovací cena 212.787 Kč, zůstatková cena 0 Kč
- 8 digitálních poboček,
- 20 analogových poboček,
- 4 ISDN BRI vstupní linky,
- 4 analogové vstupní linky,
formou fyzické likvidace;
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d) soubor movitého majetku Expozice „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti
světadíly“, inv. č. 00000240, pořizovací cena souboru 721.599 Kč, zůstatková cena
0 Kč, sestávající ze
- 42 ks otočných vitrín,
- 4 ks vestavěných vitrín,
- 3 ks ozdobný sloup,
- 5 ks masek – nadživotní velikost,
- 14 ks panelových nadstaveb,
- 7 ks prosklených panelů podél zdí,
- 1 ks sokl + skleněná vitrína,
- osvětlení výstavních prvků,
z toho vyřazení formou fyzické likvidace v pořizovací ceně 608.199 Kč, zůstatková
cena 0 Kč
- 4 ks vestavěných vitrín,
- 3 ks ozdobný sloup,
- 14 ks panelových nadstaveb,
- 7 ks prosklených panelů podél zdí,
- 1 ks sokl + skleněná vitrína,
- osvětlení výstavních prvků,
v majetku zůstane zařazeno
- 42 ks otočných vitrín, pořizovací cena 113.400 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- 5 ks masek v nadživotní velikosti, zařazeny do sbírkových předmětů;
e) soubor movitého majetku Expozice „Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě
pro děti“, inv. č. 00000261, pořizovací cena souboru 1.005.968 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, sestávající z
- 16 ks panelů měkčených polyuretanových tabulí,
- 8 ks vestavěných skříněk s osvětlením,
- výstavní duralový systém ALUNET (tj. 38 ks stojek, 40 ks příčníků, 60 ks zámků),
- 8 ks vestavěné police,
- 1 ks paravanová zástěna,
- 1 ks sokl pod exponát,
- 2 ks podstavec,
- 1 ks pyramidová vitrína,
- zatemnění oken fólií,
- osvětlení výstavních prvků,
z toho vyřazení formou fyzické likvidace v pořizovací ceně 967.549 Kč, zůstatková
cena 0 Kč
- 16 ks panelů měkčených polyuretanových tabulí,
- 8 ks vestavěných skříněk s osvětlením,
- 8 ks vestavěné police,
- 1 ks paravanová zástěna,
- 1 ks sokl pod exponát,
- 2 ks podstavec,
- 1 ks pyramidová vitrína,
- zatemnění oken fólií,
- osvětlení výstavních prvků,
v majetku zůstane zařazen
- výstavní duralový systém ALUNET (tj. 38 ks stojek, 40 ks příčníků, 60 ks zámků),
pořizovací cena 38.419 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
f) soubor movitého majetku „Expozice obuvi“, inv. č. 00000254, pořizovací cena
souboru 1.207.658 Kč, zůstatková cena 0 Kč, sestávající z
- 20 ks soklů,
- 23 ks vitrín neklimatizovaných,
- 2 ks vitríny Rothstein,
- 24 ks židlí,
- 1 ks vitrína Pivečka,
- 45 ks kinosedačky,
- 1 ks osvětlovací rampa,
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- 2 ks vitrína,
- 2 ks panely velké přístěnnové,
z toho vyřazení formou fyzické likvidace v pořizovací ceně 651.858 Kč, zůstatková
cena 0 Kč
- 20 ks soklů,
- 23 ks vitrína neklimatizovaná,
- 24 ks židlí,
- 1 ks vitrína Pivečka,
- 45 ks kinosedačky,
- 1 ks osvětlovací rampa,
- 2 ks panely velké přístěnnové,
v majetku zůstane zařazeno
- 2 ks vitríny Rothstein, pořizovací cena 490.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- 2 ks vitrína, pořizovací cena 65.800 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
4. s udělením plné moci statutárním zástupcům příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem k uzavírání smluv na dodávky služeb (zejména
energií, vody a odvádění odpadních vod, apod.), spojených s nemovitostmi ve
vlastnictví Zlínského kraje, které jsou svěřeny k hospodaření příspěvkovým
organizacím, dle přílohy č. 0930-12-P14.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0789/R22/12

schvaluje
A. záměr bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 663/88, ostatní plocha,
- p. č. 956/20, ostatní plocha,
- p. č. 956/21, ostatní plocha,
- p. č. 956/47, ostatní plocha,
- p. č. 956/48, ostatní plocha,
- p. č. 956/49, ostatní plocha,
- p. č. 956/50, ostatní plocha,
- p. č. 958/2, ostatní plocha,
- p. č. 958/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4505 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Krásno nad Bečvou;
B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 4823/21, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 484 pro obec a k. ú. Březolupy;
2. pozemků
- p. č. 1089/1, ovocný sad,
- p. č. 1089/2, ostatní plocha,
- p. č. 1089/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice,
- části pozemku p. č. 1089/3, ostatní plocha, do výměry 1.300 m2,
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oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice.
C. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení, a to:
1. pozemku
- p. č. 4823/21, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 484 pro obec a k. ú. Březolupy dle
přílohy č. 0931-12-P01;
2. pozemků
- p. č. 1089/1, ovocný sad,
- p. č. 1089/2, ostatní plocha,
- p. č. 1089/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice,
- části pozemku p. č. 1089/3, ostatní plocha, do výměry 1.300 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice dle přílohy č. 0931-12-P02.

5.

Kultura – změna IF, odvod do rozpočtu zřizovatele, navýšení příspěvku na
provoz, změna závazného objemu prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0790/R22/12

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, k posílení investičního fondu
ve výši 41.000 Kč, dle přílohy č. 0936-12-P06;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0200/2012 dle přílohy č. 0936-12-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ
00091138, o 145.000 Kč na celkovou výši 16.020.500 Kč dle přílohy č. 0936-12P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, na rok 2012, dle přílohy č. 0936-12-P03;
4. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2012, dle přílohy č.
0936-12-P04;
5. snížení závazného objemu prostředků na platy na rok 2012 o částku 72.000 Kč
na konečnou výši 9.269.900 Kč u příspěvkové organizace Muzeum regionu
Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0936-12-P05;
6. navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady na rok 2012
o částku 72.000 Kč na konečnou výši 446.000 Kč u příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0936-12-P05;
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ukládá
odvod prostředků z investičního fondu Muzea Kroměřížska příspěvková
organizace, IČ 00091138, do rozpočtu zřizovatele ve výši 145.000 Kč v termínu do
15.10.2012.

6.

Projekt Koordinace IPRÚ H. Vsacko, Luhačovicko a Rožnovsko - smlouvy o
spolupráci (Luhačovicko)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0791/R22/12

schvaluje
uzavření smluv 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 příjemci
dotace:
1) Město Luhačovice, nám. 28. října 543/, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165, název
projektu „Městský informační systém a doplnění mobiliáře města Luhačovice“,
2) Městys Pozlovice, Hlavní 51/, 763 26 Pozlovice, IČ 00568708, název projektu
„Stezka zdraví kolem Luhačovické přehrady“.
3) POINTA, a. s., Slunná 848, 763 26 Luhačovice, IČ 26938847, název projektu
„Sportovně-relaxační areál Ambra".

7.

Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0792/R22/12

schvaluje
1. udělení ceny "PRO AMICIS MUSAE" za významný a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu v oblasti paní Evě Urbachové, bytem Luh 1197, 755 01
Vsetín, za celoživotní etnografickou práci, za zásluhy při vybudování stálé
expozice o lidové výrobě, krojích a obyčejích v Muzeu regionu Valašsko;
2. poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč paní Evě Urbachové, bytem Luh
1197, 755 01 Vsetín, v rámci ocenění PRO AMICIS MUSAE 2012;
3. poskytnutí věcného daru - skleněné plastiky v hodnotě 8.400 Kč paní Evě
Urbachové, bytem Luh 1197, 755 01 Vsetín, v rámci ocenění PRO AMICIS
MUSAE 2012.

8.

PO - platové výměry, ukončení výkonu veřejné funkce, odměna ředitelky
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0793/R22/12

stanovuje
s účinností od 01.11.2012 plat:
1. paní Bc. Evě Regináčové, ředitelce Základní umělecké školy Bojkovice, IČ
46254331, dle přílohy č. 0932-12-P01,
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2. paní Ing. Dagmar Stárkové, ředitelce Kojeneckého a dětského centra, zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o., IČ 851710, dle přílohy č. 0932-12-P02;
bere na vědomí
výpis z usnesení č. 86/2012 z jednání Zastupitelstva města Holešov, konaného
dne 24.09.2012, kterým vzalo na vědomí, že se pan PaedDr. Zdeněk Janalík od
25.09.2012 vzdal funkce starosty města Holešov, dle přílohy č. 0932-12-P03,
stanovuje
odměnu pro paní Ing. Lenku Struhárovou Jančaříkovou, Ph.D., ředitelku
příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0932-12P04.

9.

SPZ Holešov - dodatek k Deklaraci o porozumění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0794/R22/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Deklaraci o porozumění č. D/2437/2011/STR, uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností AGC Fenestra a. s., IČ 18811124, se sídlem
Salaš 86, 763 51 Zlín, dle přílohy č. 0921-12-P01.

10.

Nepotřebný movitý majetek - účetní evidence

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0795/R22/12

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku uvedeného v příloze č. 0908-12P01.

11.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R22/12

bere na vědomí
protokol o druhém jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vsetínská
nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilonu - demolice", dle přílohy č. 0911-12P01;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky v plném rozsahu v souladu s rozhodnutím dle přílohy č.
0911-12-P02.
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12.

Zdravotnictví - Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R22/12

schvaluje
uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo se společností LISONĚK, s. r. o., se sídlem
Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod, IČ 25345168, dle přílohy č. 0922-12-P01.

13.

Kultura - Hrad Malenovice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R22/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
845/3/090/055/02/12-01/09/12 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad
Malenovice - přírodovědná expozice" dle přílohy č. 0913-12-P01.

14.

Kultura - Projekt "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Brána do vesmíru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R22/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 244.000 Kč s příspěvkovou organizací Hvězdárna
Valašské Meziříčí, se sídlem Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00098639, na akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Brána do vesmíru“, dle
přílohy č. 0914-12-P01.

15.

Školství - SOU Valašské Klobouky - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R22/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
875/3/150/327/05/12 - 01/09/12 „SOU Valašské Klobouky - Rekonstrukce kotelen,
rozvodů a topných těles“ dle přílohy č. 0926-12-P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, na rok 2012, dle přílohy
č. 0926-12-P02;
3. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 12/2012/INV
příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská
456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 0005 4771, na akci „SOU Valašské Klobouky Rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles“, dle přílohy č. 0926-12-P03, za
podmínky schválení snížení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení poskytnuté investiční dotace na výši
2.136.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00054771, na akci „SOU Valašské
Klobouky - Rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles“.

16.

Školství - projekty financované z OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R22/12

ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zajistit dle harmonogramu realizace projektů
uvedeném v příloze č. 0927-12-P02 a ve spolupráci s Odborem investic a o. p. s.
Energetická agentura Zlínského kraje zpracování kompletních zadávacích
dokumentací k veřejné zakázce na dodavatele stavby k projektům předloženým do
35. výzvy Operačního programu Životní prostředí:
a) "Gymnázium Otrokovice - realizace úspor energie";
b) "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Masarykova 101
- realizace úspor energie";
c) "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Jičínská 17 realizace úspor energie";
d) "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Jičínská 97 realizace úspor energie";
e) "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - realizace úspor energie tělocvična Uherské Hradiště";
f) "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie - internát";
g) "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát";
h) "Základní škola Zlín, Mostní - Stavební úpravy stravovacího objektu";
i) "Domov pro seniory Burešov - zateplení budov a výměna oken".

17.

Sociální služby - Seniorpark Valašské Meziříčí - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R22/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem „Domov
pro seniory Seniorpark – Valašské Meziříčí - projektová dokumentace“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0910-12-P01 až č. 0910-12-P08,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0910-12-P09 a současným uveřejněním
zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. František
Mikeštík, Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky - Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
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3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Ing.
Aleš Houserek, Martina Chovancová Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý, a
náhradníky - Ing. Tomáš Záhora, Ing. Ivana Entová, Lenka Potrusilová, DiS.,
Renata Struminská, Ing. Radomír Drozd;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce názvem „Domov pro seniory Seniorpark – Valašské Meziříčí projektová dokumentace“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0910-12-P10.

18.

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Loučka - dodávka interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R22/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem Domov se zvláštním režimem Loučka,
stavební úpravy I. etapa – dodávka interiéru formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0916-12-P01 až č. 0916-12-P04, výzvou zájemcům uvedeným
v příloze č. 0616-12-P05 a současným uveřejněním zadávacích podmínek na
profilu Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík,
Martina Chovancová Hromečková, DiS., Mgr. Zdeňka Foltýnová, a náhradníky Ing. Hana Zarembová, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Libor Fusek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Michal
Uherek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Ing.
David Neulinger, Ing. Hana Zarembová, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky Mgr.
Zdeňka Foltýnová, Ing. Ivana Entová, Petr Ruber, Ing. Tomáš Záhora, Martina
Chovancová Hromečková, DiS.

19.

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Loučka - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R22/12

bere na vědomí
1. odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce: „DZR
Loučka - stavební úpravy 1. Etapa“ dle přílohy č. 0924-12-P01;
2. zápis z jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „DZR Loučka - stavební úpravy
1. Etapa“ dle přílohy č. 0924-12-P02;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/2476/2011/INV na dodatečné stavební
práce na akci "DZR Loučka - stavební úpravy 1. Etapa" s dodavatelem
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Průmstav a. s., se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČ 25105825, dle
přílohy č. 0924-12-P03;
2. uzavření smlouvy na dodávku a montáž na akci "Domov se zvláštním režimem
Loučka - stavební úpravy I. etapa - pořízení zvedací plošiny" s dodavatelem
Průmstav a. s., se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČ 25105825 dle
přílohy č. 0924-12-P04;
3. uzavření smlouvy o dílo na dodatečné stavební práce na akci "Domov se
zvláštním režimem Loučka - stavební úpravy I. etapa - silnoproudé a slaboproudé
rozvody" s dodavatelem Průmstav a. s., se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha
8, IČ 25105825, dle přílohy č. 0924-12-P05.

20.

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, Velehrad Salašská - VZ
na zpracování projektových dokumentací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0805/R22/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová projektová dokumentace" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0915-12-P01 až č. 0915-12-P06, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 091512-P07 a současným uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy na profilu
zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Marta
Linhartová, Mgr. Radim Nuc, DiS., a náhradníky - Ing. David Neulinger, Ing. Petr
Zahálka, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Mgr. Radim Nuc, DiS.;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing.
František Mikeštík, Ing. Hana Zarembová, Ing. Alena Grebíková, Ing. Jitka
Hlavačková Ph.D., MBA, a náhradníky - Ing. David Neulinger, Mgr. Libor Fusek,
Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Martin
Kobzáň;
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem
„Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa – CHB
Staré Město“ formou veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice Zlínského
kraje SM/24/01/11.

21.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0806/R22/12

schvaluje
1. metodologii pro realizaci pilotního projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji
– II. etapa" ve znění přílohy č. 0918-12-P01;
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2. uzavření Smlouvy o administraci inovačních voucherů mezi Zlínským krajem a
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, ve znění
přílohy č. 0918-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat a předložit Radě
Zlínského kraje ke schválení dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační
vouchery, v termínu do 30.11.2012.

22.

Projekt: „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.
etapa“, smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0807/R22/12

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci individuálního projektu
„Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III. etapa“ s Regionální
radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0919-12P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu Smlouvu o
poskytnutí dotace na realizaci individuálního projektu „Zvyšování absorpční
kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III. etapa“, s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0919-12-P01 v termínu do
31.01.2013.

23.

Projekt: "Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, p. o."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R22/12

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
operačního programu k projektu "Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o." vydaném Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, dle přílohy č. 0923-12-P01 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

24.

Uzavření smluv o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje
21Net

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R22/12

schvaluje
uzavření Smluv o připojení ke komunikační infrastruktuře Zlínského kraje
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mezi Zlínským krajem a:
1. městem Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, dle přílohy č. 0925-12-P01;
2. městem Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0925-12-P02
3. městem Kroměříž, IČ 00287351 dle přílohy č. 0925-12-P03;
4. městem Luhačovice, IČ 00284165, dle přílohy č. 0925-12-P04;
5. městem Otrokovice, IČ 00284301dle přílohy č. 0925-12-P05;
6. městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0925-12-P06;
7. městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0925-12-P07;
8. městem Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0925-12-P08;
9. městem Valašské Klobouky, IČ 00284611, dle přílohy č. 0925-12-P09;
10. městem Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle přílohy č. 0925-12-P10;
11. městem Vizovice, IČ 00284653, dle přílohy č. 0925-12-P11;
12. městem Vsetín, IČ 00304450, dle přílohy č. 0925-12-P12;
13. statutárním městem Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0925-12-P13;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu "Smlouvy o připojení ke
komunikační infrastruktuře Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a obcemi s
rozšířenou působností Zlínského kraje v termínu do 31.12.2012.

25.

Doprava - dodatky, investiční záměry, změna investičního fondu č. 8

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R22/12

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 2 investičního záměru č. 813/3/110/181/09/11-02/09/12 k provedení
díla "Silnice III/4975, III/4976: Pohořelice, okružní křižovatka", o celkových
nákladech 8.694.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P02;
A2) dodatek č. 2 investičního záměru č. 815/3/110/183/09/1-02/09/12 k provedení
díla "Silnice III/4873a: Hovězí, most ev. č. 4873a-2", o celkových nákladech
11.407.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P04;
A3) dodatek č. 2 investičního záměru č. 816/3/110/184/09/11-02/09/12
k
provedení díla "Silnice III/42820: Jalubí", o celkových nákladech 23.310.000 Kč,
dle přílohy č. 0895-12-P06;
A4) dodatek č. 2 investičního záměru č. 812/3/110/180/09/11-02/09/12
k
provedení díla "Silnice III/42822: Jankovice, most ev. č. 42822-4", o celkových
nákladech 7.300.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P08;
A5) dodatek č. 2 investičního záměru č. 814/3/110/182/09/11-02/09/12 k provedení
díla "Silnice III/01864: Komárno, průjezdní úsek, vč. mostu ev. č. 01864-1", o
celkových nákladech 9.381.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P10;
A6) dodatek č. 1 investičního záměru č. 861/3/110/191/03/12-01/09/12
k
provedení díla "Silnice III/4875: Kychová, most, ev. č. 4875-5 ", o celkových
nákladech 5.426.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P12;
A7) dodatek č. 1 investičního záměru č. 873/3/110/195/04/12-01/09/12
k
provedení díla "Silnice III/43825: Ludslavice, most ev. č. 43825-1 ", o celkových
nákladech 5.115.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P14;
A8) dodatek č. 1 investičního záměru č. 860/3/110/190/03/12-01/09/12
k
provedení díla "Silnice III/4982: Nivnice, most ev.č. 4982-1 před obcí Korytná ", o
celkových nákladech 7.747.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P16;
A9) dodatek č. 2 investičního záměru č. 823/3/110/185/10/11-02/09/12
k
provedení díla "Silnice III/49714: Pašovice, průjezdní úsek", o celkových nákladech
14.545.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P18;
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A10) dodatek č. 1 investičního záměru č. 862/3/110/192/03/12-01/09/12 k
provedení díla "Silnice III/4221: Salaš, most ev. č. 4221-1", o celkových nákladech
7.757.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P20;
A11) dodatek č. 1 investičního záměru č. 833/3/110/188/02/12-01/09/12 k
provedení díla "Silnice III/4327: Skaštice, průjezdní úsek", o celkových nákladech
6.710.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P22;
A12) dodatek č. 3 investičního záměru č. 828/3/110/187/10/11-03/09/12 k
provedení díla "Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek II ", o celkových nákladech
8.225.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P24;
A13) dodatek č. 1 investičního záměru č. 824/3/110/186/10/11-01/09/12
k
provedení díla "Silnice II/428: Troubky-Zdislavice, průjezdní úsek", o celkových
nákladech 21.506.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P26;
A14) dodatek č. 1 investičního záměru č. 890/3/110/197/06/12-01/09/12 k
provedení díla "Silnice II/490 a III/49030: Uherský Brod, okružní křižovatka u
Pivovaru Janáček", o celkových nákladech 7.340.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12P28;
A15) dodatek č. 2 investičního záměru č. 811/3/110/179/09/11-02/09/12 k
provedení díla "Silnice III/4276: Vážany", o celkových nákladech 4.805.000 Kč, dle
přílohy č. 0895-12-P30;
A16) dodatek č. 2 investičního záměru č. 863/3/110/193/03/12-02/09/12 k
provedení díla "Silnice III/4915: Všemina, most ev. č. 4915-6", o celkových
nákladech 6.351.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P32;
A17) dodatek č. 1 investičního záměru č. 864/3/110/194/03/12-01/09/12 k
provedení díla "Silnice III/43220: Zlámanka, most ev. č. 43220-3", o celkových
nákladech 7.536.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P34;
A18) dodatek č. 1 investičního záměru č. 834/3/110/189/02/12-01/09/12 k
provedení díla "Silnice III/4911 a III/4912: Zlín, Štípa, Mariánské náměstí", o
celkových nákladech 16.393.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P36;
A19) dodatek č. 2 investičního záměru č. 793/3/110/174/08/11-02/09/12 k
provedení díla "Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438", o
celkových nákladech 61.442.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P38;
A20) dodatek č. 2 investičního záměru č. 795/3/110/176/08/11-02/09/12 k
provedení díla "Silnice II/432: Kroměříž – Koryčany, část 13 (Cetechovice Střílky)", o celkových nákladech 63.528.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P40;
A21) dodatek č. 2 investičního záměru č. 810/3/110/178/09/11-02/09/12 k
provedení díla "Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se sil. I/55 v
Uherském Hradišti; et. A", o celkových nákladech 16.627.000 Kč, dle přílohy č.
0895-12-P42;
A22) dodatek č. 2 investičního záměru č. 796/3/110/177/08/11-02/09/12 k
provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 3. etapa - Bzové", o
celkových nákladech 40.673.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P44;
A23) dodatek č. 6 investičního záměru č. 647/3/110/140/10/09-06/09/12 k
provedení díla "Silnice II/495: Bylnice, most ev. č. 495-045 - křižovatka se silnicí
I/57 ", o celkových nákladech 80.399.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P46;
A24) dodatek č. 6 investičního záměru č. 642/3/110/135/10/09-06/09/12 k
provedení díla "Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493;
2. etapa -Horní Lhota", o celkových nákladech 83.826.000 Kč, dle přílohy č. 089512-P48;
A25) dodatek č. 3 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-03/09/12 k
provedení díla "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat", o celkových
nákladech 338.679.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P50;
A26) dodatek č. 7 investičního záměru č. 646/3/110/139/10/09-07/09/12 k
provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké
Karlovice", o celkových nákladech 238.220.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12-P52;
B. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) investiční záměr č. 898/3/110/201/09/12 k provedení díla "Silnice II/490:
Polichno, most ev. č. 490-026", o celkových nákladech 18.872.000 Kč, dle přílohy
č. 0895-12-P54;
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B2) investiční záměr č. 901/3/110/204/09/12 k provedení díla "Silnice II/432:
Vážany - Jarohněvice", o celkových nákladech 46.439.000 Kč, dle přílohy č. 089512-P56;
B3) investiční záměr č.
900/3/110/203/09/12 k provedení díla "Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov OK Kaufland; I. etapa", o celkových nákladech 59.214.000 Kč, dle přílohy č. 089512-P58;
B4) investiční záměr č. 906/3/110/209/09/12 k provedení díla "Silnice II/150:
Osíčko - Komárno", o celkových nákladech 97.047.000 Kč, dle přílohy č. č. 089512-P60;
B5) investiční záměr č. 899/3/110/202/09/12 k provedení díla "Silnice II/495:
Jestřabí - Štítná nad Vláří", o celkových nákladech 15.235.000 Kč, dle přílohy č.
0895-12-P62;
B6) investiční záměr č. 902/3/110/205/09/12 k provedení díla "Silnice II/490: Horní
Lapač -Fryšták", o celkových nákladech 61.630.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12P64;
B7) investiční záměr č. 905/3/110/208/09/12 k provedení díla "Silnice II/492,493:
Pozlovice - Luhačovice", o celkových nákladech 38.617.000 Kč, dle přílohy č.
0895-12-P66;
B8) investiční záměr č. 904/3/110/207/09/12 k provedení díla "Silnice II/487: Ústí u
Vsetína - Hovězí", o celkových nákladech 134.215.000 Kč, dle přílohy č. 0895-12P68;
B9) investiční záměr č. 907/3/110/210/09/12 k provedení díla "Silnice II/490:
Nivnice - Dolní Němčí", o celkových nákladech 75.351.000 Kč, dle přílohy č. 089512-PP70;
B10) investiční záměr č. 903/3/110/206/09/12 k provedení díla "Silnice II/487:
Karolinka, most ev. č. 487-024", o celkových nákladech 30.258.000 Kč, dle přílohy
č. 0895-12-P72;
C. změnu č. 8 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 089512-P73.

26.

Doprava - ROP - plán plateb na rok 2012 - aktualizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R22/12

bere na vědomí
návrh navýšení účelové investiční dotace poskytnuté příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, o částku 60.084.291 Kč z částky
107.853.299,70 Kč na částku 167.937.590,70 Kč společností Regionální rada
regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, v roce 2012;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0199/2012 dle přílohy č. 0896-12-P04.

27.

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R22/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0201/2012 dle přílohy č. 0901-12-P01.
18/35

R22/12

28.

Projektový a finanční rámec projektu "Natura 2000 ve ZK II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R22/12

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "NATURA 2000 ve Zlínském kraji II" dle příloh
č. 0902-12-P01 a č. 0902-12-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "NATURA
2000 ve Zlínském kraji II" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0902-12P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu
Životní prostředí, včeně povinných příloh v termínu do 23.11.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt "NATURA 2000 ve
Zlínském kraji II" v termínu do 23.11.2012.

29.

Dotace v oblasti sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0814/R22/12

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0203/2012 dle přílohy č. 0944-12-P01;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění činnosti poskytovatele
sociálních služeb pro Domov Jitka, o. p. s., Jasenická 1362, Vsetín, IČ 28634764,
identifikátor 7917426 - Odlehčovací služby, na částku 84.000 Kč.

30.

Sociální služby - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0815/R22/12

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu zařízení Domov pro
osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská, č. p. 61, Salašská, 687 06
Velehrad, mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, a občanským sdružením AUXIMA, se sídlem Nerudova 1520, 686 03
Staré Město, IČ 22748351, dle přílohy č. 0942-12-P01.
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31.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0816/R22/12

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2012, dle přílohy č. 0938-12P01;
2. navýšení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 1.832.000 Kč na celkovou výši 4.197.000 Kč,
dle přílohy č. 0938-12-P02; z toho je příspěvek ve výši 2.000.000 Kč, na krytí
odpisů, poskytován 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;
3. navýšení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Centrum poradenství
pro rodinné a partnerské vztahy, IČ 70850992, o 800.000 Kč na celkovou výši
1.103.000 Kč, dle přílohy č. 0938-12-P02;
4. změnu závazného objemu mzdových nákladů u příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0938-12-P03;
5. závazný objem mzdových nákladů u příspěvkové organizace Centrum
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, IČ 70850992, v roce 2012 dle přílohy
č. 0938-12-P04.

32.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0817/R22/12

rozhodla
o přidělení bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292,
nájemcům uvedeným v příloze č. 0939-12-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. 0939-12-P01, dle
vzoru uvedeného v přílohách č. 0939-12-P02 a č. 0939-12-P04 .

33.

Sociální služby - změna č. 6 Transformačního plánu Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0818/R22/12

schvaluje
1. změnu č. 6 Transformačního plánu sociální služby typu domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 5730896, poskytované v zařízení Domov pro
osoby se zdravotním postižením Zašová, začleněném do příspěvkové organizace
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Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0941-12-P01.
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování objemových studií a
investičních záměrů na IV. - VI. etapu transformace DZP Zašová s Ing. arch. Ivo
Švábenským, Pratecká 129, 66408 Blažovice, IČ 72382074, dle přílohy č. 094112-P02, za podmínky schválení změny č. 6 Transformačního plánu sociální služby
typu domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 5730896,
poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

34.

Žádost o neinvestiční dotaci na program - Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti pro rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0819/R22/12

schvaluje
Žádost o neinvestiční dotace na program - Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti pro rok 2013 ve znění příloh č. 0943-12-P01 a č. 0943-12-P02.

35.

Plnění akčního plánu Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji a
vyhodnocení podprogramu na podporu romské integrace v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0820/R22/12

bere na vědomí
1. plnění Akčního plánu Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta
2009-2013 za rok 2011 dle příloh č. 0940-12-P01 a č. 0940-12-P01a;
2. Vyhodnocení PF05-11 Podprogram na podporu romské integrace ve Zlínském
kraji v roce 2011 dle přílohy č. 0940-12-P02.

36.

Zdravotnictví - dotace MPSV, změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2012 a změna závazného objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0821/R22/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2012, dle přílohy č. 0947-12-P05:
a) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, se sídlem Burešov
3675, 760 01 Zlín ve výši 78.480 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 69.531 Kč;
schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2012 o 13.000 Kč na
konečnou výši 7.926.978 Kč u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, se sídlem
Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0947-12-P06.
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37.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje a Dětské
centrum Zlín - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0822/R22/12

souhlasí
A. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, formou fyzické likvidace, a to:
1. záznamového zařízení MEDAX z roku 1998, inventární číslo 900049, pořizovací
cena 407.086 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
2. záznamového zařízení MEDAX 8 s příslušenstvím z roku 2000, inventární číslo
950165, pořizovací cena 648.818,10 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
3. záznamového zařízení REDAT z roku 1996, inventární číslo 950202, pořizovací
cena 412.268,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
B. s vyřazením neupotřebitelné části movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, formou fyzické likvidace, a to části dispečinku
Zdravotnické záchranné služby v Kroměříži z roku 1998, pořizovací cena
1.577.618,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
C. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ
00839281, formou fyzické likvidace, a to automatické pračky Elektrolux (typ W 100)
z roku 1995, inventární číslo 4539000058, pořizovací cena 119.279 Kč, v
zůstatková cena 0 Kč.

38.

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0823/R22/12

schvaluje
plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2012:
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0953-12-P01;
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola praktická Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 70238910, dle přílohy č. 0953-12-P02;
3. změnu č. 5 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0953-12-P04;
4. změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, IČ
00559482, dle přílohy č. 0953-12-P05;
5. změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, IČ
63458730, dle přílohy č. 0953-12-P06;
6. změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0953-12-P07;
7. změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0953-12-P08;
8. změnu č. 2 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č. 095312-P09;
9. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Valašské
Klobouky, IČ 46311149, dle přílohy č. 0953-12-P10;
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10. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ
61716677, dle přílohy č. 0953-12-P11;
11. změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ
00559105, dle přílohy č. 0953-12-P12;
12. změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0953-12-P13;
13. změnu č. 3 příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Vizovice,
IČ 61716405, dle přílohy č. 0953-12-P14;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu
příspěvkové organizace Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, IČ
70238910, ve výši 130.000 Kč.

39.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0824/R22/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0204/2012 dle přílohy č. 0950-12-P01.

40.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R22/12

schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz o 579.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0957-12-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz o 1.456.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0957-12-P01 na celkovou částku
371.360.125 Kč;
3. Střední odborné škole Otrokovice, IČ 00128198, závazný objem prostředků na
platy nepedagogů ve výši 167.000 Kč ze schváleného příspěvku na provoz dle
přílohy č. 0957-12-P02.

41.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R22/12

schvaluje
1. vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola
potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936,
osobní užitkový automobil Toyota Hiace, 2.0 D, inventární číslo 6444/3, pořizovací
cena 586.290 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1993, a to formou prodeje za
cenu v čase a místě obvyklou;
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2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Zlín, IČ
00838926, elektronických varhan Eminent, inventární číslo HM 53, rok výroby
1992, pořizovací cena 139.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, a to formou fyzické
likvidace;
3. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, a to:
a) automobilu Peugeot, inventární číslo 900031, rok výroby 1992, pořizovací cena
1.023.959 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
b) frézovacího centra EMCO, inventární číslo 621862, rok výroby 1991, pořizovací
cena 1.200.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
5. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, kopírovacího stroje Canon CP 660 P,
inventární číslo 1101, rok pořízení 1999, pořizovací cena 601.302 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, a to formou fyzické likvidace.

42.

Školství - vyřazení pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0827/R22/12

vyjadřuje souhlas
1. s vyřazením pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov Zlín, IČ
61716723, vůči panu Romanu Vašinovi, narozenému 21.01.1970, bytem Březnice
485, 760 01 Zlín, ve výši 28.894 Kč, dle přílohy č. 0961-12-P01;
2. s vyřazením pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0961-12-P02 vůči:
a) QEK - CZ, spol. s r. o., IČ 25513397, 768 05 Koryčany, Zástřizly 51, ve výši
112.265 Kč;
b) NEXUS, s. r. o., Němčice nad Hanou, Sokolská ul., IČ 46981004 (zaniklá
společnost), ve výši 268.880 Kč;
3. s vyřazením pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední
průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, 762 47 Zlín, tř. T. Bati 4187, vůči společnosti
Maxtel spol. s r. o., Zlín, IČ 45478601, Příluky 198, 760 01 Zlín (zaniklá
společnost) ve výši 76.238 Kč, dle přílohy č. 0961-12-P03.

43.

Školství - smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R22/12

bere na vědomí
uzavření smluv o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola
Slavičín, IČ 44118155, a městem Slavičín, IČ 00284459, na dobu neurčitou dle
příloh č. 0949-12-P01 a č. 0949-12-P02.
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44.

Změna účelového určení dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R22/12

schvaluje
změnu účelového určení poskytnutí dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje schválené Radou Zlínského kraje, a to:
a) v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0727/R19/12 ze dne 03.09.2012 v části
schvaluje A) bod 10 se účelové určení Silniční cyklistický závod jednotlivců "MXM
TOUR 2012" ruší a nově zní Silniční cyklistický závod jednotlivců "Rajnochovické
okruhy";
b) v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0727/R19/12 ze dne 03.09.2012 v části
schvaluje A) bod 14 se účelové určení "VÍKEND V POHYBU - Ostrožská pastelka
a Světlo orientu" ruší a nově zní "VÍKEND V POHYBU - Ostrožská pastelka aneb
sobota v pohybu a Světlo orientu".

45.

Veřejná zakázka "Rozšíření portálu II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R22/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 03.09.2012 č. 0735/R19/12 část
"schvaluje", kterým Rada Zlínského kraje schválila:
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.
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky s názvem "Rozšíření portálu II" v souladu s
rozhodnutím dle přílohy č. 0954-12-P01;
2. zahájení veřejné zakázky s názvem "Rozšíření portálu III" formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 0954-12-P02 až č. 0954-12-P16
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0954-12-P17 a současným uveřejněním
zadávací dokumentace na profilu zadavatele a webových stránkách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Skopalík Ph.D., Mgr. Radim
Nuc, DiS., RNDr. Ludmila Bernátková, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing.
Filip Pastuszek, Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Ing. Aleš Skopalík Ph.D.;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, RNDr. Ludmila Bernátková,
Ing. Aleš Skopalík Ph.D., Ing.Bc. Miroslav Trávníček, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Jiří
Fux, a náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA, Ing.
Filip Pastuszek, Ing. Radovan Výsmek, Ing. Lukáš Valouch, Jakub Řeha.
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46.

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0831/R22/12

souhlasí
s vydaným Rozhodnutím č. 5 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. 0952-12-P01.

47.

Licenční smlouvy k projektům OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0832/R22/12

schvaluje
uzavření licenční a podlicenční smlouvy dle přílohy č. 0948-12-P01 a licenční
smlouvy dle přílohy č. 0948-12-P02 ve prospěch nabyvatele licence a podlicence
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČ 00022985, se
sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

48.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0833/R22/12

schvaluje
A) stanovisko k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou MESIT, o. p. s., IČ 25318390, ve znění přílohy č. 095812-P02;
B) stanovisko k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou Kostka s. r. o., IČ 25367692, ve znění přílohy č. 095812-P04.

49.

Udělení doložky zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0834/R22/12

souhlasí
s tím, aby byly uzavřeny partnerské smlouvy mezi:
1) Masarykovým gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové
zkoušky Vsetín se sídlem Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351 (příjemce
dotace), a Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, se sídlem Palackého 524/37,
769 01 Holešov, IČ 47935774, a Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, se sídlem T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504
(finanční partneři), v rámci projektu "Laboratorium přírodních věd", registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.38/02.0027, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro
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konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro partnery na realizaci aktivit
předmětného projektu ve výši 3.428.716 Kč a 5.652.622 Kč dle přílohy č. 0959-12P01;
2) Gymnáziem Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída 218, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60371684 (příjemce dotace), a Společností pro kvalitu školy,
o. s., se sídlem Ukrajinská 1483, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 69610606 (finanční
partner), v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností
žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ",
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0012, podpořeného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro partnera na
realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 2.796.367,20 Kč dle přílohy č. 095912-P02.

50.

Veřejná zakázka "Nástroje pro tvorbu a údržbu UAP - dodávka nového
Portálu JUAP Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0835/R22/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.08.2012 č. 0640/R17/12 - část schvaluje,
kterým Rada Zlínského kraje schválila:
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel GEOVAP, spol. s r. o., se
sídlem Čechovo nábřeží čp. 1790, 53003 Pardubice IČ 15049248;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo
nábřeží čp. 1790, 53003 Pardubice IČ 15049248, dle přílohy č. 0670-12-P02;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky s názvem "Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - dodávka
nového Portálu JÚAP Zlínského kraje" v souladu s rozhodnutím dle přílohy č.
0898-12-P10;
2. zahájení veřejné zakázky s názvem "Nástroje pro tvorbu a údržbu UAP dodávka nového Portálu JUAP Zlínského kraje II" formou otevřeného nadlimitního
řízení dle příloh č. 0898-12-P01 až č. 0898-12-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Jaroslav Pospíšil, Ing. Petr Zahálka,
Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Mgr. Irena Křeková, Ing. Martin Prusenovský,
Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr.
Jaroslav Pospíšil, Ing. Marcela Vavříková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Antonín
Bařinka, Mgr. Jaroslav Pospíšil, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Mgr. Pavel
Hrubec MBA, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Irena Křeková, Mgr.
Zdeňka Foltýnová.
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51.

Projekt: "Rozvoj e-Governmentu ve ZK" - dodatek č. 1 ke smlouvě na
vybudování a zajištění provozu a podpory komunikační infrastruktury
Zlínského kraje a změna v projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0836/R22/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na vybudování a zajištění provozu a podpory
komunikační infrastruktury Zlínského kraje dle přílohy č. 0899-12-P01;
2. změnu projektu dle přílohy č. 0899-12-P02.

52.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0837/R22/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0198/2012 dle přílohy č. 0903-12-P01.

53.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0838/R22/12

bere na vědomí
protokoly o jednáních komise pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem
"Rozšíření licencí a nákup nových licencí modulů systému Ginis" dle příloh č.
0907-12-P01 a č. 0907-12-P02;
schvaluje
1. uzavření Smlouvy o podmínkách dodání licencí systému Ginis s uchazečem
GORDIC spol. s r. o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, dle
přílohy č. 0907-12-P03;
2. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o komplexní podpoře aplikačních
programových produktů a rozvoji systému (D/1029/2007/KŘ-IT) se společností
GORDIC spol. s r. o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, dle
přílohy č. 0907-12-P04.

54.

Veřejná zakázka "Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců - jazykové
vzdělávání pro ženy nad 50 let věku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0839/R22/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců jazykové vzdělávání pro ženy nad 50 let věku" formou zjednodušeného
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podlimitního řízení ve znění příloh č. 0905-12-P01 až č. 0905-12-P13 výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0905-12-P14 a současným uveřejněním
zadávacích podmínek na profilu zadavatele a na stránkách www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Dagmar
Stýblová, Mgr. Michal Uherek, a náhradníci - Mgr. Libor Fusek, Ing. Jitka
Hlavačková, Ph.D., MBA, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Radim Nuc,
DiS., Ing. Dagmar Stýblová, Mgr. Radka Chudárková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Dagmar Stýblová, Mgr.
Radka Chudárková, Bc. Adéla Mořická, DiS., Mgr. Michal Uherek, a náhradníci Mgr. Libor Fusek, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, PhDr. Julie Zaydlarová, Bc.
Jana Bílková, Mgr. Zdeňka Foltýnová.

55.

Projekt "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů
samosprávy ZK a samospráv obcí ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0840/R22/12

schvaluje
změnu č. 2 projektového rámce projektu "Systematické vzdělávání a rozvoj
zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK" dle přílohy č.
0906-12-P02;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 42/69 na zabezpečení realizace projektu "Systematické vzdělávání a
rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK"
vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem vnitra ČR, ve znění přílohy č.
0906-12-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 42/69 v termínu do 31.10.2012.

56.

Uzavření smlouvy na Systémovou podporu softwarových produktů ESRI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0841/R22/12

schvaluje
uzavření smlouvy na Systémovou podporu softwarových produktů ESRI se
společností ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00
Praha 1, IČ 14889749, dle příloh č. 0904-12-P01 a č. 0904-12-P02.
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57.

Veřejná zakázka "Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0842/R22/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých
úložišť" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0963-12-P01 až č.
0963-12-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Vítězslav Mach, Ing. Petr Zahálka,
Mgr. Zdeňka Foltýnová, a náhradníky - RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Martin
Prusenovský, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing.
Vítězslav Mach;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, Ing. Vítězslav Mach, Ing. Jiří
Fux, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Zdeňka Foltýnová, a náhradníky - Mgr. Pavel
Hrubec, MBA, Bedřich Polák, DiS, Bc. Josef Gottwald, Ing. Lukáš Valouch, Mgr.
Michal Uherek.

58.

Baťův kanál, o. p. s. - poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0843/R22/12

schvaluje
a) poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100.000
Kč o. p. s. Baťův kanál, se sídlem Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
26275341;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0207/2012 dle přílohy č. 0937-12-P03.

59.

Zdravotnictví - uzavření smluv a dodatků ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0844/R22/12

schvaluje
A) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0154/2012/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0945-12-P01;
B) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0945-12-P02;
C) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0152/2012/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0945-12-P03;
D) uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce č. O/0405/2009/ZD uzavřené
mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365,
686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0945-12-P04;
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E) uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého
napětí pro zákazníky kategorie C mezi Zlínským krajem a E.ON Energie, a. s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201, dle přílohy č. 094512-P05;
F) uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého
napětí pro zákazníky kategorie C mezi Zlínským krajem a E.ON Energie, a. s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201, dle přílohy č. 094512-P06;
G) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Zlínským krajem a Slováckými
vodárnami a kanalizacemi, a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0945-12-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A) rozpočtové opatření č. ZZK/0048/2012 dle přílohy č. 0945-12-P08;
B) rozpočtové opatření č. ZZK/0049/2012 dle přílohy č. 0945-12-P10.

60.

Sociální služby Uherské Hradiště - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0845/R22/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
848/3/100/111/02/12-01/09/12 s názvem: "Transformace pobytových sociálních
služeb Velehrad-Salašská I. etapa - CHB Staré Město" dle přílohy č. 0920-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0205/2012 dle přílohy č. 0920-12-P02;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
887/3/100/114/06/12 – 01/09/12 s názvem: "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
– Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v
DZP Velehrad" dle přílohy č. 0920-12-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0208/2012 dle přílohy č. 0920-12-P04;
5. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 0092096, dle přílohy č. 0920-12-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 0092096, výkonem funkce investora a zajištěním přípravy a
realizace akce: "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Vybudování přístupové
komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
investiční dotace č. 9/2012/ŘDP příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na akci "Sociální služby Uherské Hradiště - Vybudování
přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad",
dle přílohy č. 0920-12-P08.
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61.

Veřejná zakázka "Upgrade elektronické spisové služby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0846/R22/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Upgrade elektronické spisové služby
Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0964-12-P01
až č. 0964-12-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: RNDr. Zdenka Bukvicová, Ing. Martin
Prusenovský, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Vítězslav Mach, Ing. Petr
Zahálka, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., RNDr.
Zdenka Bukvicová, Mgr. Michal Uherek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, Ing. Vítězslav Mach, RNDr.
Zdenka Bukvicová, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Mgr.
Pavel Hrubec, MBA, Ing. Martin Prusenovský, Miroslava Krajíčková, Mgr. Radim
Nuc, Ing. David Neulinger.

62.

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0847/R22/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy na dodávku interiéru a stálých expozic akce
„Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně“ se společností VESNA
INTERIORS, s. r. o., se sídlem Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
25536699, dle přílohy č. 0928-12-P01.

63.

Školství - SOŠ J. Sousedíka Vsetín - dodatek investičního záměru - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0848/R22/12

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
878/3/150/330/05/12 - 01/10/12 na akci "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace
vybavení centra odborného vzdělávání" dle přílohy č. 0965-12-P01.
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64.

Sociální služby Vsetín - transformace pobytových sociálních služeb Zašová investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0849/R22/12

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové
žádosti a předložit projektovou žádost o dotaci na projekt "Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí" včetně
všech povinných příloh, dle podmínek 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
31.11.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové
žádosti a předložit projektovou žádost o dotaci na projekt "Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová III. etapa – CHB Vsetín Luh" včetně všech
povinných příloh, dle podmínek 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 31.11.2012;
3. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové
žádosti a předložit projektovou žádost o dotaci na projekt "Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm
Zemědělská" včetně všech povinných příloh, dle podmínek 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 31.12.2012;
4. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové
žádosti a předložit projektovou žádost o dotaci na projekt "Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm
Sluneční" včetně všech povinných příloh, dle podmínek 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 31.12.2012;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
908/3/100/118/09/12 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - II. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí"
dle přílohy č. 0909-12-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
895/3/100/115/08/12 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - III. etapa Chráněné bydlení Vsetín Luh" dle přílohy č. 0909-12-P02;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
910/3/100/120/09/12 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - IV. etapa – Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská" dle
přílohy č. 0909-12-P03;
4. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
909/3/100/119/09/12 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - VI. etapa – Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm Sluneční" dle
přílohy č.0909-12-P04;
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5. rozpočtové opatření č. RZK/0210/2012 dle přílohy č. 0909-12-P05;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2012, dle přílohy č. 0909-12-P06;
7. změnu č. 3 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2012-2015, dle přílohy č. 0909-12-P13;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce
zajištěním přípravy a realizace akce:
1. "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí";
2. "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová III. etapa
bydlení Vsetín Luh";
3. "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa
bydlení Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská";
4. "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa
bydlení Rožnov pod Radhoštěm Sluneční".

investora a
Domov pro
- Chráněné
- Chráněné
- Chráněné

65.

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 a změna
závazného objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0850/R22/12

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2012 o 1.610.000 Kč na konečnou výši
157.313.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0966-12-P03,
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2012 o 1.472.000 Kč na
konečnou výši 130.650.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0966-12-P02,
3. rozpočtové opatření č. RZK/0209/2012, dle přílohy č. 0966-12-P04,
4. rozpočtové opatření č. RZK/0211/2012 dle přílohy č. 0966-12-P18.

66.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0851/R22/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 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. 0917-12-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na 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. 0917-12-P02;
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3. uzavření dodatku č. 10 smlouvy o dílo na stavební práce na akci "SPZ Holešov Technická a dopravní infrastruktura" se Sdružením průmyslová zóna Holešov,
jednajícím vedoucím účastníkem sdružení spol. EUROVIA CS, a. s., se sídlem
Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 0917-12-P03;
4. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 03/09/12 "Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov II. etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř
průmyslové zóny 1. část" dle přílohy č. 0917-12-P04;
5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na výkon investorsko-inženýrské činnosti pro
zabezpečení přípravy a realizace stavby „Průmyslová zóna Holešov“ č.
D/2458/2011/INV 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. 0917-12-P05;
6. záměr pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- regulační šachty, postavené na pozemkových parcelách p. č. 477/24, p. č.
477/29, p. č. 477/48 a p. č. 477/51 v k. ú. Všetuly, včetně všech jejích součástí a
příslušenství,
- odtokového příkopu, postaveného na pozemkových parcelách p. č. 477/5, p. č.
477/23, p. č. 477/25 a p. č. 477/56 v k. ú. Všetuly, včetně všech jeho součástí a
příslušenství,
- kanálu dešťových vod, postaveného na pozemkových parcelách p. č. 474/63, p.
č. 474/69, p. č. 477/44 v k. ú. Všetuly a p. č. 457 v k. ú. Zahnašovice, včetně všech
jeho součástí a příslušenství,
- melioračního příkopu, postaveného na pozemkové parcele p. č. 477/22, vzniklé z
pozemkových parcel p. č. 477/22 a p. č. 477/28 v k. ú. Všetuly, na pozemkové
parcele p. č. 477/38, vzniklé z pozemkové parcely p. č. 477/27, dle geometrického
plánu č. 1211-112/2009 ze dne 14.08.2009 a na pozemkových parcelách p. č.
90/5, p. č. 90/22 a p. č. 445/9 v k. ú. Zahnašovice, včetně všech jeho součástí a
příslušenství.

Zlín 8. října 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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