R23/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 22.10.2012

1.

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0852/R23/12

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2012 dle přílohy č. 0982-12-P01.

2.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0853/R23/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0997-12-P01.

3.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0854/R23/12

schvaluje
1. úhradu věcných nákladů ve výši 24.000 Kč, občanskému sdružení Dívčí
saxofonový orchestr Luhačovice, IČ 49157191, na dopravu tohoto orchestru do
Prahy a zpět, na vystoupení u příležitosti oslav státního svátku dne 28.10.2012.
Tato částka bude uhrazena dopravci Radku Jančíkovi, IČ 72437901, který byl
vybrán občanským sdružením;
2. úhradu věcných nákladů ve výši 10.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ
70883521, na pronájem ledové plochy Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně pro
mezinárodní hokejový zápas studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a University
of JYVA „SKYLA“ z Finska dne 21.11.2012. Tato částka bude poukázána
provozovateli ZS Luďka Čajky ve Zlíně občanskému sdružení HC PSG Zlín, o. s.,
IČ 00531928;
3. poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 40.000 Kč společnosti ANDREA,
s. r. o., IČ 46977554, na pořádání IV. ročníku „RallyShow Uherský Brod“ v roce
2012.
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4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0855/R23/12

schvaluje
1. dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu č. O/0403/2009/EKO uzavřené mezi Zlínským
krajem jako pronajímatelem a panem Zdeňkem Sonntagem, Buchlovská 19,
Velehrad, PSČ 687 06, IČ 46176080 dle přílohy č. 0986-12-P01;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 472/27, ostatní plocha/silnice, p. č. 1457/1, ostatní
plocha/silnice, vše v k. ú. Doubravy, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 410-37502/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN a VN v pozemku p. č. 1562/22, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Dolní Lhota u
Luhačovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 52519812/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
4. 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. 3247, ostatní plocha/zeleň, p. č. 3240, zastavěná plocha a nádvoří, s ukončením
vedení v objektu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 3240, vše v k. ú. Vsetín, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 24.200 Kč + DPH;
5. 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. 630/3, ostatní plocha/zeleň, p. č. 639/2, ostatní plocha/zeleň, p. č. st. 2479,
zastavěná plocha a nádvoří, s ukončením vedení v objektu bez č. p./č. e. na
pozemku p. č. st. 2479, vše v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 ve výši 200 Kč/bm,
minimálně však ve výši 7.000 Kč + DPH;
6. 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:
2/14

R23/12

- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p.
č. 842, ostatní plocha/zeleň, p. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří, s
ukončením vedení v objektu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 520, vše v k. ú.
Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- 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 ve výši 200 Kč/bm,
minimálně však ve výši 38.600 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, a to osobní automobil Škoda Fabia Combi, inv. číslo 6444100658,
reg. značka UHK 40-33, pořizovací cena 493.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
formou prodeje minimálně za cenu ve výši 44.100 Kč.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0856/R23/12

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. nemovitosti
- stavby části tělesa pozemní komunikace č. III/48712, v uzlovém úseku "Bzové": v délce 0,053 km ve staničení 0,000 - 0,053 (od křižovatky se silnicí II/487 po vodní
tok) nacházející se na pozemku p. č. 8076/12, p. č. 8077/2, p. č. 8078/2, vše
ostatní plocha v k. ú. Velké Karlovice (pozemky jiného vlastníka); - v délce 0,177
km, ve staničení 0,071 - 0,248 (od vodního toku po křižovatku s novou silnicí
III/48712) umístěnou na pozemcích p. č. 264/11, p. č. 264/1, p. č. 264/7, p. č.
265/4, p. č. 264/6, p. č. 263/2, p. č. 8078/1, p. č. 8352/1 v k. ú. Velké Karlovice
(pozemky jiného vlastníka);
2. pozemků
- p. č. 3525/4, ostatní plocha,
- p. č. 3525/5, ostatní plocha,
- p. č. 3525/6, ostatní plocha,
- p. č. 3525/7, ostatní plocha,
- p. č. 3525/8, ostatní plocha,
- p. č. 3525/9, ostatní plocha,
- p. č. 3525/10, ostatní plocha,
- p. č. 3525/11, ostatní plocha,
- p. č. 3525/12, ostatní plocha,
- p. č. 3525/13, ostatní plocha,
- p. č. 3540/2, ostatní plocha,
- p. č. 3540/34, ostatní plocha,
- p. č. 3540/35, ostatní plocha,
- p. č. 3540/36, ostatní plocha,
- p. č. 3540/37, ostatní plocha,
- p. č. 3540/38, ostatní plocha,
- p. č. 3540/42, ostatní plocha,
- p. č. 3540/43, ostatní plocha,
- p. č. 3540/44, ostatní plocha,
- p. č. 3540/45, ostatní plocha,
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- p. č. 3540/46, ostatní plocha,
- p. č. 3556/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 819 pro obec Ořechov a k. ú.
Ořechov u Uherského Hradiště;
B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 3304/117, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1512-107/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk;
2. části pozemku
- p. č. 71, ovocný sad, do výměry 200 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky.

6.

Porušení rozpočtové kázně - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0857/R23/12

ukládá
1. Základní škole a Mateřské škole Valašské Meziříčí, Křižná 728, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 70238928, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 397,36 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 14/2012, uvedeného v příloze č. 0980-12-P03;
2. Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 912 Kč, dle
Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
15/2012, uvedeného v příloze č. 0980-12-P07;
3. Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01
Uherský Brod, IČ00055107, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 29.639 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za
porušení rozpočtové kázně č. 16/2012, uvedeného v příloze č. 0980-12-P10;
4. Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 14.768 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 17/2012, uvedeného v příloze č. 0980-12-P13;
5. Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČ 60371862 za porušení rozpočtové kázně odvod do
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 321 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 18/2012, uvedeného v příloze č. 0980-12P27;
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6. Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327 za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 126 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 19/2012, uvedeného v příloze č. 0980-12-P30;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 63.840 Kč,
vyměřeného společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, Platebním výměrem č. 21/2012
KŘ na odvod penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0980-12-P15 a o
prominutí penále ve výši 16.390 Kč, vyměřeného společnosti Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s. r. o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761,
Platebním výměrem č. 24/2012 KŘ na odvod penále za porušení rozpočtové
kázně, dle přílohy č. 0980-12-P16;
2) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 14.027,40 Kč,
vyměřeného Střední odborné škole Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně č. 13/2012, dle přílohy č. 0980-12-P20;
3) vzít na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru školství,
mládeže a sportu, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně Mateřské školy Němčice, Němčice 68, 768 43 Kostelec u
Holešova, IČ 75022699, ve plné výši, a to 87.038 Kč, dle přílohy č. 0980-12-P24;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0214/2012, dle přílohy č. 0980-12-P31.

7.

Projekt Koordinace IPRÚ Horní Vsacko, Luhačovicko a Rožnovsko - smlouvy
o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0858/R23/12

schvaluje
uzavření smluv o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území Horní Vsacko, Luhačovicko a Rožnovsko dle
vzoru schváleného Radou Zlínského kraje usnesením č. 0504/R14/08 mezi
Zlínským krajem a příjemci dotace:
1. Obec Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva, IČ
00304221, název projektu: "Rozšíření rekreačního areálu Prostřední Bečva",
2. Obec Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ
00303836, název projektu: "Rozšíření využití ploch u koupaliště Hutisko-Solanec",
3. Obec Halenkov, Halenkov 655, 756 03 Halenkov, IČ 00303763, název projektu:
"Sportovně-zábavní park Halenkov",
4. POINTA, a. s., Slunná 848, 763 26 Luhačovice, IČ 26938847, název projektu:
"Sportovně-relaxační areál Ambra“,
5. Dvůr, s. r. o., Bílá čtvrť 447, 76326 Luhačovice, IČ 27744264, název projektu:
"II.etapa rekonstrukce vily Radun“,
6. L M C - spol. s r. o., Solné 1055/, 763 26 Luhačovice, IČ 49971069, název
projektu: "Saunový svět wellness hotelu Rezidence Ambra“,
7. TEKOO REALITY, s. r. o., Široká 2282/, 688 01 Uherský Brod, IČ 26948508,
název projektu: "Hotel AUGUSTINIÁNSKÝ DŮM - nový relaxační areál“,
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8. Lázně Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436/, 763 26 Luhačovice, IČ
46347828, název projektu: "Zvýšení atraktivity lázeňského území a rekonstrukce a
modernizace balneoprovozu u lázní hotelu Morava“.

8.

Kultura - dodatek k nájemní smlouvě, změna investičního fondu v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0859/R23/12

souhlasí
1. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu umístěného v budově
předhradí Hradu Malenovice, Švermova 448, 763 03 Zlín–Malenovice, který
uzavírá Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ
00089982, s panem Luďkem Bubeníkem, na dobu určitou do 31.12.2013 dle
přílohy č. 0983-12-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2012 příspěvkové
organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0986-12P05.

9.

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0860/R23/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "SPZ Holešov
– sanace kanalizace" dle přílohy č. 0975-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel VEGI, s. r. o., se sídlem
Obvodová 3469, 767 01 Kroměříž, IČ 25345583;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem VEGI, s. r. o., se sídlem Obvodová
3469, 767 01 Kroměříž, IČ 25345583, dle přílohy č. 0975-12-P02.

10.

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace
na projekt CZ.1.12/2.2.00/22.01336

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0861/R23/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt:
"Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa" Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava mezi Zlínským krajem a
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č.
0978-12-P01.
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11.

Sociální služby Vsetín - transformace pobytových sociálních služeb Zašová investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0862/R23/12

ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové žádosti a
předložit projektovou žádost o dotaci na projekt "Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice" 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
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 911/3/100/121/09/12
s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa Chráněné bydlení Vsetín Rokytnice" dle přílohy č. 0976-12-P01;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním přípravy a realizace akce "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová V. etapa - Chráněné bydlení Vsetín Rokytnice".

12.

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Loučka - dodávka interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0863/R23/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.10.2012 č. 0803/R22/12 - v části
schvaluje a jmenuje, týkající se veřejné zakázky s názvem Domov se zvláštním
režimem Loučka, stavební úpravy I. etapa – dodávka interiéru;
schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Domov se zvláštním režimem Loučka,
stavební úpravy I. etapa – dodávka interiéru" formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0977-12-P01 až č. 0977-12-P04, výzvou zájemcům uvedeným
v příloze č. 0977-12-P05 a současným uveřejněním zadávacích podmínek na
profilu Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing.
David Neulinger, 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;
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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, Mgr. Pavel
Dlabaja.

13.

Transformace Zašová - veřejná zakázka na zpracování projektové
dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0864/R23/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.10.2012 č. 0805/R22/12 - část schvaluje
a část jmenuje týkající se veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace
s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP
Zašová - projektová dokumentace".

14.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0865/R23/12

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky s názvem "Zajištění
kontrolního vážení silničních vozidel – Starý Hrozenkov" dle přílohy č. 0967-12P01;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel –
Starý Hrozenkov" v souladu s rozhodnutím dle přílohy č. 0967-12-P02.

15.

Vyhodnocení podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích
Zlínského kraje (PF01-09, PF01-10)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0866/R23/12

bere na vědomí
1. vyhodnocení PF01-09 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích
Zlínského kraje v roce 2009 dle příloh č. 0970-12-P01 a č. 0970-12-P02;
2. vyhodnocení PF01-10 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích
Zlínského kraje v roce 2010 dle příloh č. 0970-12-P03 a č. 0970-12-P04.
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16.

Účelová neinvestiční dotace z MŽP ČR pro EVVO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0867/R23/12

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0216/2012 dle přílohy č. 0969-12-P03;
b) poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci ekologických výukových programů
subjektům:
1. Líska, o. s., pro EVVO ve Zlínském kraji, IČ 28558863, Z.Kalandry1095,755 01
Vsetín ve výši 17.858 Kč,
2. Alcedo, Středisko volného času, IČ 851922, Z. Kalandry 1095, 755 01 Vsetín, ve
výši 17.857 Kč,
3. ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky, IČ 46276394, Brumovská 11, 766 01
Valašské Klobouky, ve výši 17.857 Kč,
4. Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště, p. o., IČ 75089602, J. E. Purkyně 494,
686 06 Uherské Hradiště ve výši 17.857 Kč,
5. Středisko volného času Klubko Staré Město, p. o., IČ 75833328, U Školky 1409,
686 03 Staré Město, ve výši 17.857 Kč,
6. ZO ČSOP Veronica, pracoviště Hostětín, IČ13693620, Panská 363/9, 60200
Brno-střed, ve výši 17.857 Kč,
7. Dům dětí a mládeže Uherský Brod, p. o., IČ 86770713, Přemysla Otakara II. 38,
688 01 Uherský Brod, ve výši 17.857 Kč,
8. ZO ČSOP 76/17 Javorníček, IČ 70893675, Podlesí 32, 757 01 Valašské
Meziříčí, ve výši 17.857 Kč.

17.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0868/R23/12

rozhodla
o přidělení bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292,
nájemkyni uvedené v příloze č. 0987-12-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 smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, s nájemkyní uvedenou v příloze č. 0987-12-P01, dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0987-12-P02.

18.

Sociální služby - převod mezi fondy, změna investičního fondu na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0869/R23/12

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
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Sociální služby Vsetín IČ 49562827, k posílení investičního fondu ve výši 97.000
Kč, dle přílohy č. 0988-12-P02;
schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2012, dle přílohy č. 0988-12-P01.

20.

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů
nehrazených ze zdravotního pojištění (odvoz a odstranění nepoužitelných
léčiv)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0870/R23/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0212/2012 dle přílohy č. 0989-12-P01.

21.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0871/R23/12

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2012, dle přílohy č. 0990-12-P05:
a) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, se sídlem Burešov
3675, 760 01 Zlín, ve výši 62.057 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 110.873 Kč.

22.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0872/R23/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0213/2012 dle přílohy č. 0991-12-P01.
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23.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0873/R23/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0215/2012 dle přílohy č. 0992-12-P01.

24.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0874/R23/12

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
speciální Kroměříž, IČ 47935928, elektrická zvedací plošina Guldman + rampa pro
invalidní vozík, inventární číslo DHM 24, pořizovací cena 155.792,47 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 1996, formou fyzické likvidace.

25.

Školství - smlouva o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0875/R23/12

bere na vědomí
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Hulín, IČ 63458641, a městem Hulín, IČ 00287229, na
dobu neurčitou dle přílohy č. 0995-12-P01.

26.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0876/R23/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "EU peníze
středním školám – Oblast podpory 1.5. – dodávka vizualizační techniky" dle přílohy
č. 0996-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel C SYSTEM CZ a. s., se
sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČ 27675645,
2. uzavření smlouvy s dodavatelem C SYSTEM CZ a. s., se sídlem Otakara
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČ 27675645, dle přílohy č. 0996-12-P02.
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27.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0877/R23/12

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného majetku uvedeného v příloze č. 0972-12-P02 formou
fyzické likvidace.

28.

Portál JUAP ZK - zajištění provozu od 01.01.2013 do 31.08.2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0878/R23/12

schvaluje
uzavření rámcové smlouvy o dílo na zajištění procesů správy datové základny
územně analytických podkladů a územních plánů obcí s rozšířenou působností
Zlínského kraje a Zlínského kraje se stávajícím dodavatelem - společností
GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ
15049248, dle přílohy č. 0973-12-P01.

29.

Uzavření smlouvy na technickou podporu Oracle

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0879/R23/12

schvaluje
schvaluje uzavření smlouvy na zajištění technické podpory produktu ORACLE se
společností Oracle Czech, s. r. o., se sídlem V parku 2308/8, 148 00 PrahaChodov, IČ 61498483, dle přílohy č. 0974-12-P01.

30.

Úprava příjmů a výdajů programového fondu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0880/R23/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0217/2012, dle přílohy č. 0999-12-P01.

31.

Vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0881/R23/12

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje ve
správě krajského úřadu uvedeného v příloze č. 1003-12-P01, a to formou prodeje
společnosti SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s., IČ 25511165 za cenu 90.000 Kč.
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32.

Notifikace Programu podpory kultury ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0882/R23/12

bere na vědomí
Rozhodnutí Evropské komise „Státní podpora SA.33997 (2011/N) – Česká
republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji“, uvedené v příloze č. 100112-P02;
schvaluje
Program podpory kultury ve Zlínském kraji uvedený v příloze č. 1001-12-P01.

33.

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění činnosti správy JDTM ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0883/R23/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění činnosti správy JDTM ZK uzavřenou
mezi Zlínským krajem a společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, dle přílohy č. 0971-12-P01.

35.

Projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0884/R23/12

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS82452/2012 na projekt "Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji", reg. č.
CZ.1.04/3.1.00/05.00067, vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR, ve znění přílohy č. 1004-12-P01;
schvaluje
1. změnu projektového a finančního rámce projektu Prevencí proti sociálnímu
vyloučení ve Zlínském kraji, dle příloh č. 1004-12-P03 a č. 1004-12-P04,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0218/2012 dle přílohy č. 1004-12-P08;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji" v souladu s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace a jeho přílohami v termínu do 31.03.2015;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu Prohlášení
příjemce dotace dle přílohy č. 1004-12-P02 v termínu do 31.10.2012.
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36.

Fotosoutěž "MLÁDÍ A (VERSUS) STÁŘÍ"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0885/R23/12

schvaluje
vyhlášení fotosoutěže "MLÁDÍ A (VERSUS) STÁŘÍ" dle podmínek v příloze č.
1005-12-P01.

Zlín 22. října 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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