R25/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 25. zasedání dne 19.11.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0888/R25/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 10713-12-P01.

2.

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0889/R25/12

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 1072-12-P01, přičemž
termíny zasedání Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného společníka
nebo akcionáře jsou pouze orientační.

3.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0890/R25/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) akcí "Barvy života" pro rok 2012 pořádanou Zlínským krajem v roce 2012;
2) slavnostní lékařskou konferencí "Setkání českých a slovenských lékařů"
pořádanou Diabetickou asociací České republiky, IČ 27028054, v roce 2012 v
Trenčíně (SR);
3) "Adventním charitativním večerem občanského sdružení centrum Hina"
pořádaným centrem Hina o. s., IČ 22714332, v roce 2012 v Dolním Němčí;
4) Vánoční charitativní aukcí pořádanou o. s. Samari, IČ 22671951, v roce 2012 ve
Zlíně;
5) Vánočním koncertem dětem pořádaným občanským sdružením KORUNKA
LUHAČOVICE, IČ 22875930, v Luhačovicích v roce 2012;
6) prvním plesem zlínské filharmonie v Kongresovém centru pořádaným
Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, v roce 2013;
7) Festivalem amatérských turistických filmů a digitálních fotografií pořádaným
Klubem Českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, v roce 2013 ve
Zlíně;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
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1) ve výši 10.000 Kč centru Hina o. s., IČ 22714332, na pořádání "Adventního
charitativního večera občanského sdružení centrum Hina" v roce 2012 v Dolním
Němčí;
2) ve výši 5.000 Kč Samari, o. s., IČ 22671951, na pořádání Vánoční charitativní
aukce v roce 2012 ve Zlíně;
3) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružením KORUNKA LUHAČOVICE, IČ
22875930, na pořádání Vánočního koncertu dětem v roce 2012 v Luhačovicích;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0228/2012 dle přílohy 1036-12-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení neinvestiční účelové dotace o
částku 50.000 Kč na celkovou částku 200.000 Kč Zlínskému krajskému sdružení
ČSTV, IČ 70925003, na činnost sdružení v roce 2012.

5.

Rozpočtové opatření - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS
ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0891/R25/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0221/2012 dle přílohy č. 1043-12-P01.

6.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0892/R25/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 54N09/61 mezi Zlínským krajem a
Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a,
PSČ 130 00, IČ 45797072, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl A, oddíl 6664, dle přílohy č. 1040-12-P01.

7.

Investice - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0893/R25/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0226/2012 dle přílohy č. 1048-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0050/2012 dle
přílohy č. 1048-12-P02.

2/28

R25/12

8.

Zdravotnictví - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0894/R25/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
706/3/170/124/07/10 - 01/10/12 „Kroměřížská nemocnice a. s. – oprava jižního
křídla budovy B“ dle přílohy č. 1047-12-P01,
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
866/3/170/155/03/12 – 02/10/12 „Kroměřížská nemocnice a. s. – budova A stavební úpravy centrální sterilizace“ dle přílohy č. 1047-12-P02,
3. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 – 04/10/12 „Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního
pavilonu“ dle přílohy č. 1047-12-P03,
4. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
865/3/170/154/03/12-01/10/12 „Vsetínská nemocnice, a. s. - stavební úpravy
centrální sterilizace“ dle přílohy č. 1047-12-P04,
5. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
838/3/170/148/02/12 - 01/11/12 „Kojenecké a dětské centrum, Valašské Meziříčí oprava budov“ dle přílohy č. 1047-12-P05,
6. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
695/3/170/120/06/10 – 04/10/12 „Kroměřížská nemocnice a. s. – rekonstrukce
kuchyně" dle přílohy č. 1047-12-P06,
7. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ
00851710, na rok 2012, dle přílohy č. 1047-12-P07;
pověřuje
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
příspěvkovou organizaci, IČ 00851710, výkonem funkce investora a zajištěním
úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce:
Kojenecké a dětské centrum, Valašské Meziříčí - oprava budov pro část navýšení
prací dle dodatku č.1 IZ č. 838/3/170/148/02/12 - 01/11/12, příloha č. 1047-12-P05.

9.

Sociální služby - Seniorpark Valašské Meziříčí - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0895/R25/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Domov pro seniory Seniorpark – Valašské Meziříčí - projektová
dokumentace" dle přílohy č. 1042-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Domov pro seniory
Seniorpark – Valašské Meziříčí - projektová dokumentace“, kterou předložil
dodavatel KB projekt s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem KB projekt s. r. o., se sídlem Lešetín
I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, dle přílohy č. 1042-12-P02.
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10.

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Loučka - dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0896/R25/12

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
670/3/100/085/03/10-05/08/12 s názvem: "Domov se zvláštním režimem Loučka Stavební úpravy - I. etapa" dle přílohy č. 1039-12-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. D/2476/2011/INV na akci "DZR Loučka stavební úpravy 1. etapa" s dodavatelem Průmstav a. s., se sídlem Pobřežní
667/78, 186 00 Praha 8, IČ 25105825, dle přílohy č. 1039-12-P02.

11.

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0897/R25/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
776/3/150/287/05/11 - 01/09/12 „Střední škola oděvní a služeb Vizovice rekonstrukce kotelny a topného systému“ dle přílohy č. 1049-12-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, na rok 2012, dle přílohy č.
1049-12-P02;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
826/3/150/307/10/11 - 01/10/12 „Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže“ dle přílohy č.1049-12-P03;
4. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
808/3/150/303/09/11 - 02/10/12 „Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž –
stavební úpravy budovy“ dle přílohy č. 1049-12-P04;
pověřuje
Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., zastoupenou Ing. Miroslavou
Knotkovou, IČ 27688313, monitorováním a vyhodnocením projektu „Střední škola
oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce kotelny a topného systému“, v souladu s
Podmínkami čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2012, po dobu 5 let od
dokončení akce dle přílohy č. 1049-12-P05;
předává
movité věci dle přílohy č. 1049-12-P06 k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, s
účinností ode dne jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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12.

Delegace zástupců Zlínského kraje na valné hromady společností s
majetkovou účastí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0898/R25/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje delegovat na všechny valné hromady:
1. obchodní společnosti Technologické inovační centrum, s. r. o., IČ 26963574, a
pověřit výkonem dalších vlastnických práv společníka MVDr. Stanislava Mišáka,
hejtmana Zlínského kraje, 1. náhradníka Ing. Jaroslava Drozda, statutárního
náměstka hejtmana Zlínského kraje a 2. náhradníka Ing. Michala Hanačíka,
vedoucího Odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje;
2. obchodní společnosti Regionální letiště Přerov a. s., IČ 28572971 a pověřit
výkonem dalších akcionářských práv MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana
Zlínského kraje, 1. náhradníka Ing. Jaroslava Drozda, statutárního náměstka
hejtmana Zlínského kraje a 2. náhradníka Ing. Michala Hanačíka, vedoucího
Odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje;
3. obchodní společnosti ZEVOS a. s., IČ 46972501, a pověřit výkonem dalších
akcionářských práv MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, 1.
náhradníka Ing. Jaroslava Drozda, statutárního náměstka hejtmana Zlínského
kraje a 2. náhradníka Ing. Michala Hanačíka, vedoucího Odboru ekonomického
Krajského úřadu Zlínského kraje.

13.

PO - vyhlášení výběrového řízení sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0899/R25/12

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa Mgr. Jaromíra Navrátila, ředitele Sociálních služeb
Vsetín, p. o., IČ 49562827, dle přílohy č. 1044-12-P01;
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 1044-12-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Jana Chovancová, Ing.
Aranka Medková Pekárková, Ing. Alena Grebíková;
stanovuje
panu Ing. Lubomíru Rafajovi, zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, s účinností od 01.01.2013 plat dle přílohy č.
1044-12-P03.
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14.

PO - odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0900/R25/12

stanovuje
odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
a) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 1045-12-P01;
b) v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 1045-12-P02;
c) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 1045-12-P03;
d) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 1045-12-P04;
e) v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 1045-12-P05.

15.

PO - návrat na pracovní místo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0901/R25/12

bere na vědomí
zařazení pana Mgr. Josefa Slováka na pracovní místo ředitele Střední odborné
školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, od 09.11.2012 z důvodu jeho
návratu do zaměstnání po skončení výkonu veřejné funkce;
stanovuje
s účinností od 09.11.2012 plat panu Mgr. Josefu Slovákovi, řediteli Střední
odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 1046-12-P01.

16.

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0902/R25/12

bere na vědomí
rámcový návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 1018-12-P01;
ukládá
vedoucím odborů Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provést dle pokynu
Odboru ekonomického v termínu do 20.11. 2012 následující úkony:
1. zpracovat podrobný rozpis rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou
2. upravit komentáře k rozpočtu
3. stanovit závazné vztahy rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 k jednotlivým
subjektům v souladu se směrnicí SM/21/03/12.
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17.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0903/R25/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 695/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Rataje u Kroměříže, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 325-420/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení STL plynovodu v pozemku p. č.
500, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Šelešovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 228-258/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.600 Kč + DPH;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0219/2012 dle přílohy č. 1022-12-P01;
4. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Boršice, se sídlem
Boršice 7, PSČ 687 09, IČ 00290823, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Bezbariérový chodník v ul.
Hradišťská a v ul. Osvobození v Boršicích - III. etapa" na pozemku p. č. 4833/7,
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Boršice u Buchlovic, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
5. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Mysločovice, se
sídlem Mysločovice 21, PSČ 763 01, IČ 00284211, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Bezbariérové chodníky
Mysločovice - úsek č. 1, úsek č. 2 a úsek č. 5" na pozemcích p. č. 361/2, p. č.
363/34, p. č. 363/80, vše ostatní plocha v k. ú. Mysločovice, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby;
6. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Zlín Net, a. s., se sídlem Vavrečkova 5262, PSČ 760 01 Zlín, IČ
25313428, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. 915/28,
ostatní plocha/zeleň, s ukončením vedení v objektu č. p. 3689 na pozemku p. č. st.
4189/1, vše v k. ú. Zlín, v rozsahu dle přiložené dokumentace situace projektované
trasy dle přílohy č. P06, která bude nedílnou součástí smlouvy,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 5985/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Halenkov, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1429-123/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
8. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 12490/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nový Hrozenkov, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1768-57/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH;
9. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Holešov, se sídlem
Masarykova 628, PSČ 687 64 Holešov, IČ 00287172, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování cyklostezky se smíšeným provozem pro cyklisty a
chodce na částech pozemků p. č. 1999/2, vodní plocha, p. č. 1999/3, vodní plocha,
p. č. 2003/9, ostatní plocha, p. č. 3653/1, ostatní plocha, p. č. 3653/2, ostatní
plocha, p. č. 3653/3, ostatní plocha, vše v k. ú. Holešov a na částech pozemků p.
č. 449/1, ostatní plocha, p. č. 449/2,ostatní plocha, vše v k. ú. Žopy, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na
zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami cyklistické stezky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu minimálně ve výši 38.410 Kč +
DPH v rozsahu stanoveném do 1.082 m2, pokud bude tato výměra překročena
bude cena dopočítána v souladu se znaleckým posudkem a dle skutečného
rozsahu stanoveném geometrickým plánem;
10. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem
Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo náměstí 189, PSČ 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 00284611, dle přílohy č. 1022-12-P07;
11. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje
spočívajícího v povinnosti obce Zašová, se sídlem Zašová 36, PSČ 756 51, IČ
00304476, strpět:
- umístění a provozování staveb inženýrských sítí v rámci stavby "Transformace
pobytových služeb Zašová I. etapa-DZP Zašová", na pozemcích zapsaných na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Zašová, a to:
- přípojky kanalizace na části pozemku p. č. 49/1,
- přípojky plynu na částech pozemků p. č. 49/1 a p. č. 48,
- přípojky NN na částech pozemků p. č. 49/1 a p. č. 48,
- přípojky vody na částech pozemků p. č. 49/1 a p. č. 48,
- prodloužení uličního řadu plynu na části pozemku p. č. 48,
- prodloužení uličního řadu vodovodu na části pozemku p. č. 48,
s tím že, skutečný rozsah zatížení pozemků bude stanoven následně zpracovaným
geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a údržbou inženýrských sítí,
na dobu existence stavby;
12. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2508/1, orná půda, v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ
70851042, a to myčka nádobí zn. Zanussi, inv. číslo 30300098, poř. cena 150.255
Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, a to:
- osobní automobil Ford Escort, reg. značka VSI 11-67, inv. číslo 1228, pořizovací
cena 278.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- osobní automobil Renault 19 1.4, reg. značka VSH 45-16, inv. číslo 9034,
pořizovací cena 200.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
formou fyzické likvidace;
3. s pronájmem části pozemku p. č. 941, ostatní plocha, o výměře 121 m2, k. ú.
Seninka, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, obci Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ 00635821, na dobu
určitou od 01.01.2013 do 31.12.2017 za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok + DPH, dle
přílohy č. 1022-12-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0051/2012 dle
přílohy č. 1022-12-P02.

18.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0904/R25/12

schvaluje
A. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
nemovitostí
- stavby č. p. 678, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. st. 1476,
- pozemku p. č. st. 1476, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice,
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- pozemku p. č. 5632, ostatní plocha, o výměře 254 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 2783-116/2012
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice;
B. záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení:
nemovitostí
- stavby č. p. 678, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. st. 1476,
- pozemku p. č. st. 1476, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice,
- pozemku p. č. 5632, ostatní plocha, o výměře 254 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 2783-116/2012
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice formou výběrového řízení dle přílohy č. 102012-P01.

19.

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0905/R25/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 2438/2, ostatní plocha,
- p. č. 3304/170, ostatní plocha,
- p. č. 3304/174, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4596 pro obec a k. ú. Hluk, do
vlastnictví města Hluk, Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ 00290939;
2. pozemků
- p. č. 2162/2, ostatní plocha,
- p. č. 2162/3, ostatní plocha,
- p. č. 2162/4, ostatní plocha,
- p. č. 2162/5, ostatní plocha,
- p. č. 2162/6, ostatní plocha,
- p. č. 2189/1, ostatní plocha,
- p. č. 2189/6, ostatní plocha,
- p. č. 2189/7, ostatní plocha,
- p. č. 2189/8, ostatní plocha,
- p. č. 2189/9, ostatní plocha,
- p. č. 2189/10, ostatní plocha,
- p. č. 2189/11, ostatní plocha,
- p. č. 2189/12, ostatní plocha,
- p. č. 2189/13, ostatní plocha,
- p. č. 2189/14, ostatní plocha,
- p. č. 2189/15, ostatní plocha,
- p. č. 2189/16, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1075 pro obec Stříbrnice a k. ú.
Stříbrnice u Uherského Hradiště, do vlastnictví obce Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687
09 Boršice. IČ 00542229;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 1903/3, ostatní plocha, o výměře 300 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem pro rozdělení pozemků
č. 661-3968/2012, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína, do
spoluvlastnictví Petra Šarmana, trvale bytem Bohuslavice u Zlína č. 201 (podíl id.
1/2) a Lubora Křena, trvale bytem Šarovy 98, PSČ 763 51 (podíl id. 1/2), za cenu
ve výši 12.372 Kč;
2. pozemku
- p. č. st. 591/4, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 902 pro obec Bystřička a k. ú.
Bystřička I do vlastnictví Povodí Moravy, s. p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11,
PSČ 602 00, IČ 70890013, za cenu ve výši 40 Kč.

20.

Nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0906/R25/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na
Moravě:
- p. č. 1961/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
- p. č. 6296/7, ostatní plocha,
- p. č. 6297/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Komárov a k. ú. Komárov u
Napajedel:
- p. č. 2647, ostatní plocha,
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- p. č. 2961, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1442-71/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí:
- p. č. 2173/6, ostatní plocha o výměře 8 m2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
- p. č. 3304/162, ostatní plocha,
- p. č. 3304/169, ostatní plocha,
- p. č. 3304/171, ostatní plocha,
- p. č. 3304/173, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Hluk, Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ
00290939;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Stříbrnice a k. ú. Stříbrnice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2297/4, ostatní plocha,
- p. č. 2297/25, ostatní plocha,
- p. č. 2297/30, ostatní plocha,
- p. č. 2297/32, ostatní plocha,
- p. č. 2297/35, ostatní plocha,
- p. č. 2297/39, ostatní plocha,
- p. č. 2297/40, ostatní plocha,
- p. č. 2297/42, ostatní plocha,
- p. č. 2297/44, ostatní plocha,
- p. č. 2297/45, ostatní plocha,
- p. č. 2297/47, ostatní plocha,
- p. č. 2297/51, ostatní plocha,
- p. č. 2297/53, ostatní plocha,
- p. č. 2297/54, ostatní plocha,
- p. č. 2297/62, ostatní plocha,
- p. č. 2297/64, ostatní plocha,
- p. č. 2297/65, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09 Boršice, IČ
00542229;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6016/59, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2075 od Jaroslava Kopeckého, bytem Halenkov 578, 756 03
Halenkov za cenu ve výši 6.480 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kladeruby:
- p. č. 1564/16, ostatní plocha,
- p. č. 1564/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 130 od Ing. Dagmar Chobotové, bytem Frýdlantská 1747, 738
01 Frýdek-Místek, Antonína Indrucha, bytem Kladeruby 102, 756 43 Kelč, Ludmily
Indruchové, bytem Kladeruby 102, 756 43 Kelč za cenu ve výši 5.440 Kč;
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3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková:
- p. č. 5193/49, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 131 od Ludmily Katrušákové, bytem Hošťálková 432, 756 22
Hošťálková u Vsetína za cenu ve výši 3.400 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1170/151, ostatní plocha,
- p. č. 1170/155, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 187 od Ing. Josefa Kaňovského, bytem Babice 434, 687 03
Babice za cenu ve výši 1.160 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
a)
- p. č. 6327/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 469 od Ing. Jindřišky Staré, bytem Březový háj 161, Lázně
Kunratice, 463 52 Osečná za cenu ve výši 6.600 Kč;
b)
- p. č. 6296/140, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 277 od Jiřího Mana, bytem Šumice 144, 687 31 Šumice za
cenu ve výši 4.600 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u
Uherského Hradiště:
- p. č. 3541/24, ostatní plocha,
- p. č. 3541/63, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 861 od Hany Bednaříkové, bytem Polešovice 731, 687 37
Polešovice za cenu ve výši 3.480 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Uherský
Ostroh:
- p. č. 810/9, ostatní plocha,
- p. č. 1287, ostatní plocha,
- p. č. 1288, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 751 od Josefa Hudáčka, bytem Třebízského 208, 687 24
Uherský Ostroh za cenu ve výši 93.250 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1516/45, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1626 od Ing. Jana Dobřeckého, bytem Mašovy 320, 687 24
Uherský Ostroh za cenu ve výši 2.370 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- p.č. 3257/57, ostatní plocha
zapsaný na LV č. 262, od Jaroslava Pončíka, bytem Osvětimany 352, 687 42
Osvětimany za cenu ve výši 5.520 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lípa a k. ú. Lípa nad Dřevnicí:
- p. č. 730/8, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 28 od Miroslava Salaje, bytem Lípa 46, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, Petry Salajové, bytem Lípa 46, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
Jany Strnišťové, bytem Vladimíra Holana 804/6, Lány, 568 02 Svitavy 2, Ing. Lenky
Tesaříkové, bytem Zachova 636/8, Brno–střed – Stránice, 602 00 Brno 2, za cenu
ve výši 67.300 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 1502/66, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 485 od Ludmily Čermákové, bytem Březovská 106, Kudlov,
760 01 Zlín 1 za cenu ve výši 4.640 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ludkovice a k. ú. Ludkovice:
a)
- p. č. 2611/78, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 62 od Otilie Zásmětové, bytem Ludkovice 142, 763 41
Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 200 Kč;
b)
- p. č. 32179/3, ostatní plocha,
- p. č. 32197/14, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 265 od Pavla Vaculky, bytem Pradlisko 11, Ludkovice, 763 41
Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 400 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukoveček a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 816/3, ostatní plocha,
- p. č. 816/6, ostatní plocha,
- p. č. 816/7, ostatní plocha,
- p. č. 816/17, ostatní plocha,
- p. č. 816/18, ostatní plocha,
- p. č. 816/19, ostatní plocha,
- p. č. 816/21, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3 od Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106,
501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 za cenu ve výši 14.200 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rusava a k. ú. Rusava:
- p. č. 2684/18, ostatní plocha,
- p. č. 2684/21, ostatní plocha,
- p. č. 2684/22, ostatní plocha,
- p. č. 2684/23, ostatní plocha,
- p. č. 2684/30, ostatní plocha,
- p. č. 2684/33, ostatní plocha,
- p. č. 2691/20, ostatní plocha,
- p. č. 2691/21, ostatní plocha,
- p. č. 2691/30, ostatní plocha,
- p. č. 2691/31, ostatní plocha,
- p. č. 2691/32, ostatní plocha,
- p. č. 2691/35, ostatní plocha,
- p. č. 2691/38, ostatní plocha,
- p. č. 2691/40, ostatní plocha,
- p. č. 2691/41, ostatní plocha,
- p. č. 2691/42, ostatní plocha,
- p. č. 2691/47, ostatní plocha,
- p. č. 2691/48, ostatní plocha,
- p. č. 2691/49, ostatní plocha,
- p. č. 2691/50, ostatní plocha,
- p. č. 2691/51, ostatní plocha,
- p. č. 2691/53, ostatní plocha,
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- p. č. 2780/1, ostatní plocha,
- p. č. 2780/4, ostatní plocha,
- p. č. 2780/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 946 od Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova
1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši 26.280 Kč;
II. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010 - bod. A. 18;
III. vzít na vědomí:
1. rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Uherské Hradiště Č.j.
111468/2012-MZE-130762 ze dne 05.09.2012 o výměně nebo přechodu
vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zlámanec a k. ú.
Svárov, dle přílohy č. 1021-12-P02;
2. rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Uherské Hradiště Č.j.
4557/2012-MZE-130762 ze dne 22.02.2012 o výměně nebo přechodu vlastnických
práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březolupy, dle přílohy č.
1021-12-P03;
3. rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Uherské Hradiště Č.j.
71612/2012-MZE-130762 ze dne 20.04.2012 o výměně nebo přechodu
vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vážany u
Uherského Hradiště, dle přílohy č. 1021-12-P04;
4. rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Uherské Hradiště Č.j.
178382/2011-MZE-130762 ze dne 07.03.2012 o výměně nebo přechodu
vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hradčovice, dle
přílohy č. 1021-12-P05;
5. rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Zlín Č.j. 56432/2012MZE-130764 ze dne 06.04.2012 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v
rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Otrokovice, dle přílohy č. 1021-12P06;
6. rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Uherské Hradiště Č.j.
178648/2011-MZE-130762 ze dne 26.01.2012 o výměně nebo přechodu
vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka u
Hradčovic, dle přílohy č. 1021-12-P07;
7. rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Kroměříž Č.j.
110374/2012-MZE-130759 ze dne 24.07.2012 o výměně nebo přechodu
vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dobrotice, dle
přílohy č. 1021-12-P08;
8. rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Zlín Č.j.
169266/2012-MZE-130764 ze dne 18.10.2012 o výměně nebo přechodu
vlastnických práv v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Napajedla, dle
přílohy č. 1021-12-P09;
předává
po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje:
- nemovitosti uvedené v bodech A. a B. tohoto usnesení k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860.
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22.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0907/R25/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0220/2012 dle přílohy č. 1063-12-P01 a rozpočtové
opatření č. RZK/0224/2012 dle přílohy č. 1063-12-P03.

23.

Zdravotnictví - dohody o ukončení nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0908/R25/12

schvaluje
A. uzavření dohody o ukončení nájmu mezi Zlínským krajem a o. s. AKROPOLIS,
se sídlem Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, IČ 28552709, dle přílohy 1062-12P01,
B. uzavření dohody o ukončení nájmu mezi Zlínským krajem a obecně prospěšnou
společností Centrum služeb postiženým Zlín, se sídlem Mostní 4058, Zlín, IČ
25300083, dle přílohy č. 1062-12-P02.

25.

Kultura - navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů pro rok
2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0909/R25/12

schvaluje
navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů příspěvkové organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na rok 2012, dle přílohy č.
1025-12-P01.

26.

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví (Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0910/R25/12

schvaluje
uzavření licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví mezi Slováckým
muzeem v Uherském Hradišti a Zlínským krajem dle přílohy č. 1037-12-P01.
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27.

Veřejná zakázka "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0911/R25/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem
„Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace
zřizované Zlínským krajem“ dle přílohy č. 1051-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1, kterou předložil dodavatel BUREAU
VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., se sídlem Olbrachtova 1589/1, 140 00
Praha - Krč, IČ 26165007,
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2, kterou předložil dodavatel BUREAU
VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., se sídlem Olbrachtova 1589/1, 140 00
Praha - Krč, IČ 26165007,
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 3, kterou předložil dodavatel Vzdělávací
institut, spol. s r. o., se sídlem Vápenice 2980/7, 796 01 Prostějov, IČ 13692020,
4. výběr nejvhodnější nabídky pro část 4, kterou předložil dodavatel Klika - BP, s. r.
o., se sídlem 8. března 4812/2a, Jihlava 1, 586 01, IČ 25555316,
5. uzavření smlouvy pro část 1 s dodavatelem BUREAU VERITAS CZECH
REPUBLIC, spol. s r. o., se sídlem Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha - Krč, IČ
26165007, dle přílohy č. 1051-12-P02,
6. uzavření smlouvy pro část 2 s dodavatelem BUREAU VERITAS CZECH
REPUBLIC, spol. s r. o., se sídlem Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha - Krč, IČ
26165007, dle přílohy č. 1051-12-P03,
7. uzavření smlouvy pro část 3 s dodavatelem Vzdělávací institut, spol. s r. o., se
sídlem Vápenice 2980/7, 796 01 Prostějov, IČ 13692020, dle přílohy č. 1051-12P04,
8. uzavření smlouvy pro část 4 s dodavatelem Klika - BP, s. r. o., se sídlem 8.
března 4812/2a, Jihlava 1, 586 01, IČ 25555316, dle přílohy č. 1051-12-P05.

28.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0912/R25/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0225/2012 dle přílohy č. 1057-12-P01.
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29.

Školství - investiční záměr, dotace, investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0913/R25/12

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
912/3/150/338/11/12 s názvem "Střední odborná škola Otrokovice - hardware pro
informační portál www.novazkola.cz" o celkových nákladech 1.185.000 Kč dle
přílohy č. 1058-12-P01;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 02/2012/OŠMS příspěvkové
organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci akce
"Střední odborná škola Otrokovice - hardware pro informační portál
www.novazkola.cz" dle přílohy č. 1058-12-P02 za podmínky schválení poskytnutí
investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2012:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborná škola Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 1058-12-P03;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČ 00843407, dle přílohy č. 1058-12-P04;
4. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
914/3/150/340/11/12 s názvem "Modernizace centra CNC SPŠS Vsetín" o
celkových nákladech 1.200.000 Kč dle přílohy č. 1058-12-P06;
5. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
913/3/150/339/11/12 s názvem "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm modernizace praktické výuky" o celkových nákladech 3.020.000
Kč dle přílohy č. 1058-12-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši
1.180.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ
00128198, na realizaci akce "Střední odborná škola Otrokovice - hardware pro
informační portál www.novazkola.cz;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Střední odborná škola Otrokovice - hardware pro
informační portál www.novazkola.cz";
2. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ
00843407, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Modernizace centra CNC SPŠS
Vsetín";
3. příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace
praktické výuky";
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souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, k posílení investičního fondu ve
výši 350.000 Kč.

30.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0914/R25/12

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a to serveru, inventární číslo 1080, pořizovací
cena 100.784 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1997, formou fyzické
likvidace;
2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, IČ 47934832, a to:
- kopírky Minolta EP 4230, inventární číslo 222600022, pořizovací cena 162.938
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1992, formou fyzické likvidace,
- telefonní ústředny digitální KAPSCH, inventární číslo 270709, pořizovací cena
767.775 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1997, formou fyzické likvidace,
- telefonní ústředny Panasonic KX-T, inventární číslo 2740024, pořizovací cena
325.088 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1994, formou fyzické likvidace;
3. vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, a to auta osobního Octavia SLX,
inventární číslo 2094, pořizovací cena 422.800 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
pořízení 2002, formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou;
4. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná
Otrokovice, IČ 00128198, a to systému OTR/docházkový, inventární číslo
pořizovací cena 224.583 Kč, zůstatková cena 12.575 Kč, rok zařazení
formou fyzické likvidace.

31.

Školství - dodatek ke smlouvě o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0915/R25/12

schvaluje

kraje
škola
5288,
2001,

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 13648315 mezi příspěvkovou
organizací Dětský domov Zlín, IČ 61716723, a Lesy České republiky, s. p., IČ
42196451, na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2017 dle přílohy č. 1056-12P02.
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32.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0916/R25/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 1053-11-P01 a č. 1053-12-P02.

33.

Školství - stanovení počtu tříd 1. ročníku pro školní rok 2013/2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0917/R25/12

schvaluje
stanovení počtu tříd 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a
vyšších odborných školách zřizovaných Zlínským krajem pro školní rok 2013/2014
dle přílohy č. 1055-12-P01;
zmocňuje
PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje, k provedení případných
změn uvedených v příloze č. 1055-12-P01.

34.

Školství - rozšíření systému "Podpora řemesel v odborném školství"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0918/R25/12

schvaluje
rozšíření systému "Podpory řemesel v odborném školství" dle přílohy č. 1052-12P01 o obor 41-51-H/01 Zemědělec - farmář, s účinností od 01.09.2013.

35.

Školství - podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0919/R25/12

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0223/2012 dle přílohy č. 1054-12-P01;
2. příspěvky na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským krajem ve výši
1.430.500 Kč dle přílohy č. 1054-12-P02.
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36.

Jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0920/R25/12

jmenuje
Ing. Ludvíka Urbana, trvale bytem Novosady 1503, 769 01 Holešov, členem
školské rady při střední škole, jejíž činnost vykovává Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov, IČ 47935774, s účinností od 20.11.2012.

37.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra ve
Zlínském kraji - zrušení zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0921/R25/12

schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční
centra ve Zlínském kraji" z důvodu podání jediné nabídky viz protokol o otevírání
obálek dle přílohy č. 1065-12-P01;
ukládá
společnosti PPE.CZ s. r. o. na základě mandátní smlouvy č. D/1690/2012/ŘDP ze
dne 19.07.2012 zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s
ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční
centra ve Zlínském kraji“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

38.

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0922/R25/12

schvaluje
1) rozpočtová opatření č. RZK/0222/2012 dle přílohy č. 1070-12-P01,
2) rozpočtová opatření č. RZK/0227/2012 dle přílohy č. 1070-12-P05;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu:
1. poskytnutí dotace z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na rok
2012 ve výši 988.871,72 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, dle přílohy č. 1070-12-P02,
2. poskytnutí dotace z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na rok
2012 ve výši 444.327 Kč příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 1070-12- P02.
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39.

Sociální služby - bezúplatný převod majetku na město Fryšták

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0923/R25/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 13.06.2012 č.
0702/Z20/12 - bod 2., 3., 4. a 5.,
2. schválit:
a) sloučení Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, se
sídlem Hradská 82,763 17 Lukov (přejímající příspěvková organizace) a Domova s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, se sídlem
Komenského 381, 763 16 Fryšták (zanikající příspěvková organizace), s účinností
od 01.01.2013 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci vyjma práva hospodaření k nemovitosti
specifikované v příloze č. 1066-12-P04;
b) vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 1066-12-P03, k 31.12.2012, který se
vztahuje k poskytování služby chráněné bydlení v Domově s chráněným bydlením
Fryšták, příspěvková organizace, a který je obsažen v inventurním soupise
vypracovaném k 31.12.2011, z majetku předaného k hospodaření Domovu s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, a darování
tohoto majetku městu Fryšták, IČ 00283916, s účinností od 01.01.2013;
d) uzavření darovací smlouvy k movitému majetku s městem Fryšták, IČ
00283916, dle příloh č. 1066-12-P02 a č. 1066-12-P03;
e) bezúplatný převod nemovitosti včetně veškerých jejích součástí a příslušenství
ze spoluvlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
uhradí obdarovaný, a to stavby č. p. 381, 382, 383, občanské vybavenosti, na
pozemcích p. č. 19/1, 19/2,19/3, id. podíl 3/4 zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
1550 pro obec a k. ú. Fryšták, do vlastnictví města Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ 00283916, dle darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1066-12-P04.

40.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0924/R25/12

rozhodla
o přidělení bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292,
nájemcům uvedeným v příloze č. 1068-12-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. 1068-12-P01, dle
vzoru uvedeného v přílohách č. 1068-12-P02.
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41.

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů pro Zlínský kraj"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0925/R25/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Nákup
osobních automobilů pro Zlínský kraj" dle přílohy č. 1033-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Nákup osobních
automobilů pro Zlínský kraj", kterou předložil dodavatel CAR CLUB s. r. o., se
sídlem Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ 25322508;
2. uzavření kupní smlouvy na dodávku automobilů s dodavatelem CAR CLUB s. r.
o., se sídlem Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ 25322508, dle přílohy č. 1033-12P02.

43.

Veřejná zakázka "Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje
Business Intelligence"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0926/R25/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business
Intelligence“ dle přílohy č. 1023-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel Asseco Central Europe,
a. s., se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, IČ 27074358;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Asseco Central Europe, a. s., se sídlem
Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, IČ 27074358, dle přílohy č. 1023-12-P02.

44.

Veřejná zakázka "Rozvoj ERP systémů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0927/R25/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem Veřejná zakázka "Rozvoj ERP systémů" dle přílohy č. 1019-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1, kterou předložil dodavatel TESCO SW a.
s., se sídlem Jeremnkova 1142/42, Olomouc PSČ 779 00, IČ 25892533;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2, kterou předložil dodavatel GORDIC spol.
s r. o. , se sídlem Erbenova 2108/4, Jihlava PSČ 586 01, IČ 47903783;
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3. uzavření smlouvy pro část 1 s dodavatelem TESCO SW a. s., se sídlem
Jeremnkova 1142/42, Olomouc PSČ 779 00, IČ 25892533, dle přílohy 1019-12P02;
4. uzavření smlouvy pro část 2 s dodavatelem GORDIC spol. s r. o. , se sídlem
Erbenova 2108/4, Jihlava PSČ 586 01, IČ 47903783, dle přílohy 1019-12-P03.

45.

Rámcová smlouva - výběr dodavatele výpočetní techniky - dodávka č. 4
výpočetní techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0928/R25/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídky hodnoticí komise k výzvě č. 4 zakázky
"Výběr dodavatele výpočetní techniky" dle přílohy č. 1030-12-P01;
schvaluje
uzavření kupní smlouvy s uchazečem IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem
tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 1030-12-P03.

46.

Uzavření smlouvy o odběru elektrické energie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0929/R25/12

schvaluje
uzavření smlouvy o odběru elektrické energie mezi Zlínským krajem a společností
CREAM Real Estate, s. r. o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ
130 00, IČ 27790380, dle přílohy č. 1032-12-P01.

47.

Smlouvy o užívání vozidel, vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0930/R25/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému
užívání a k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi
Zlínským krajem a:
a) doc.Ing. Františkem Čubou CSc., členem Rady Zlínského kraje, k motorovému
vozidlu Škoda Octavia, reg. značka 4Z1 3540, dle přílohy č.1031-12-P04;
b) Ing. Ladislavem Kryštofem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia , reg. značka 4Z1 3449, dle přílohy č. 1031-12-P05;
c) PaedDr. Petrem Navrátilem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému
vozidlu Škoda Octavia, reg. značka 4Z8 9982, dle přílohy č.1031-12-P06;
d) MUDr. Lubomírem Nečasem, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Octavia, reg. značka 3Z7 5926, dle přílohy č. 1031-12P07;
e) Ing. Ivanem Mařákem, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k motorovému
vozidlu Škoda Octavia, reg. značka 3Z7 5931, dle přílohy č.1031-12-P08;

24/28

R25/12

f) Bc. Milenou Kovaříkovou, předsedkyní Výboru pro územní plánování,
zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Octavia Combi, reg. značka 3Z7 5928, dle přílohy č.
1031-12-P09;
2. uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a:
a) společností Samohýl Motor Zlín a. s., třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ
25511165, dle přílohy č. 1031-12-P03, za cenu 213.000 Kč (dle znaleckého
posudku uvedeného v příloze č. 1031-12-P02);
b) panem Liborem Lukášem, Pitín 341, 687 71 Bojkovice, dle přílohy č. 1031-12P11, za cenu Kč 17.710 Kč;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje ve
správě krajského úřadu uvedeného v příloze č. 1031-12-P01;
předává
s účinností od 20.11.2012 movitý majetek k hospodaření Střední odborné škole
Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878,
dle přílohy č. 1031-12-P10.

48.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro
osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0931/R25/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 1064-12-P01;
schvaluje
1. zrušení části veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" z
důvodu:
- část 3 - podání jediné nabídky,
- část 4 - podání jediné nabídky,
- část 5 - v průběhu posuzování nabídek zůstala pouze jedna nabídka;
2. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Centrum služeb postiženým Zlín, obecně
prospěšná společnost, IČ 25300083, pro části 1, 2 a 6 zakázky;
3. uzavření smluv s uchazečem Centrum služeb postiženým Zlín, obecně
prospěšná společnost, IČ 25300083, dle příloh č. 1064-12-P02 a č. 1064-12-P07;
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ukládá
1. společnosti PPE.CZ s. r. o., na základě mandátní smlouvy č. D/1690/2012/ŘDP
ze dne 19.07.2012 zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s
ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" v termínu do
31.01.2013;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči dle příloh č. 1064-12-P02 až č. 1064-12-P07 v termínu do
31.12.2012;

49.

Veřejná zakázka v rámci projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve
Zlínském kraji - jednací řízení bez uveřejnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0932/R25/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční
centra ve Zlínském kraji II" formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č.
1067-12-P01 až č. 1067-12-P07.
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě
sociálních služeb typu intervenční centra ve Zlínském kraji II" ve složení: Ing. David
Neulinger, Mgr. Radim Nuc, Ing. Lenka Kolářová, Štěpánka Slabíková.

50.

Veřejná zakázka "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji" - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0933/R25/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s
názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 1069-12-P01;
schvaluje
1. zrušení části veřejné zakázky s názvem "Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji" z důvodu:
- část 3 - podání jediné nabídky,
- část 11 - v průběhu posuzování nabídek zůstala pouze jedna nabídka;
2. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.
p. s., IČ 25909614, pro část zakázky 1;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Charita Holešov, církevní právnická
osoba, IČ 47930063, pro část zakázky 2;
4. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro část zakázky 4;
5. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Sociální služby Uherský Brod, p. o., IČ
71230629, pro část zakázky 5;
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6. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
pro část zakázky 6;
7. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
pro část zakázky 7;
8. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.
p. s., IČ 25909614, pro část zakázky 8;
9. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ
46276262, pro část zakázky 9;
10. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.
p. s., IČ 25909614, pro část zakázky 10;
11. uzavření smlouvy s uchazečem Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s.,
IČ 25909614, dle příloh č. 1069-12-P02 a č. 1069-12-P03;
12. uzavření smlouvy s uchazečem Charita Holešov, církevní právnická osoba, IČ
47930063, dle příloh č. 1069-12-P04 a č. 1069-12-P05;
13. uzavření smlouvy s uchazečem Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ
44018886, dle příloh č. 1069-12-P06 a č. 1069-12-P07;
14. uzavření smlouvy s uchazečem Sociální služby Uherský Brod, příspěvková
organizace, IČ 71230629, dle příloh č. 1069-12-P08 a č. 1069-12-P09;
15. uzavření smlouvy s uchazečem Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle
příloh č. 1069-12-P10 a č. 1069-12-P11;
16. uzavření smlouvy s uchazečem Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle
příloh č. 1069-12-P12 a č. 1069-12-P13;
17. uzavření smlouvy s uchazečem Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s.,
IČ 25909614, dle příloh č. 1069-12-P14 a č. 1069-12-P15;
18. uzavření smlouvy s uchazečem Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
dle příloh č. 1069-12-P16 a č. 1069-12-P17;
19. uzavření smlouvy s uchazečem uchazeče Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi o. p. s., IČ 25909614, dle příloh č. 1069-12-P18 a č. 1069-12-P19;
ukládá
1. společnosti PPE.CZ s. r. o., na základě mandátní smlouvy č. D/1690/2012/ŘDP
ze dne 19.07.2012 zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s
ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji" v termínu do 31.01.2013;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči dle příloh č. 1069-12-P02 až č. 1069-12-P19 v termínu do
31.12.2012.

51.

Centrální nákupy elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0934/R25/12

jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek nákupu elektrické energie a zemního
plynu: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Jaroslav Kučera, MUDr. Lubomír Nečas, Ing.
Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková, a náhradníky: Bc. Milena Kovaříková, Ing.
Ivan Mařák, doc.Ing. František Čuba, Mgr. Pavel Hrubec MBA, Ing. Jan Vidomus;
ukládá
komisi pro stanovení obchodních podmínek nákupu elektrické energie a zemního
plynu stanovit způsob zadání vyvolávací ceny za budoucí MWh včetně její výše
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a dále rozhodnout o ukončení aukce či opakování aukce v případě nevyhovujících
nabídek.

52.

Úprava limitů pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0935/R25/12

schvaluje
přílohu č. 1A ke směrnici SM/12/01/11 – Pravidla pro čerpání pohoštění a věcných
darů ve znění přílohy č. 1074-12-P01.

Zlín 19. listopadu 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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