R27/12

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 27. zasedání dne 17.12.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1013/R27/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1214-12-P01.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1014/R27/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad benefičním
koncertem pořádaným pro pana Petra Bazalu, mistra světa ve hře na klavír v Los
Angeles, dne 17.12.2012 ve Valašském Meziříčí paní Martou Gerlíkovou;
schvaluje
a) poskytnutí věcného daru ve výši 10.140 Kč občanskému sdružení KORUNKA
LUHAČOVICE, IČ 22875930, se sídlem Slunná 1062, 763 26 Luhačovice, s tím, že
dar je účelově vázán na nákup iPad 2 16GB Wi-Fi a náklady s tím související;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0245/2012 dle přílohy č. 1213-12-P01;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0251/2012 dle přílohy č. 1213-12-P02.

3.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1015/R27/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na výkon činností marketingu a komunikace
při zabezpečování realizace akce SPZ Holešov uzavřené 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. 1196-12-P01;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČ
70994234, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v
oddíle A, vložce 48384, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- umístění a provozování metalických kabelů, uložených v kabelové trase
vzdálenější ose koleje železniční dráhy trati Kojetín-Valašské Meziříčí: kabel č.
804-12p, kabel č. 375-3p, na pozemkových parcelách p. č. 957/6, p. č. 1046/1 a p.
č. 1046/10 v k. ú. Všetuly, v právu vstupu, chůze, průchodu, vjezdu, jízdy a
průjezdu i s potřebnou mechanizací na tyto pozemky v souvislosti s provozováním,
údržbou, opravami, kontrolami, rekonstrukcemi, změnami, odstraňováním a
likvidací metalických kabelů, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1351-101/2012
ze dne 17.08.2012,
na dobu existence metalických kabelů, za jednorázovou náhradu ve výši 1.157 Kč
+ DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace.

4.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1016/R27/12

bere na vědomí
harmonogram realizace projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa"
ve znění přílohy č. 1197-12-P01;
schvaluje
dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační vouchery, ve znění příloh č.
1197-12-P02 až č. 1197-12-P04.

5.

Veřejná zakázka "Koncové prvky projektu IVVS ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1017/R27/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Koncové prvky projektu IVVS ZK" dle přílohy č. 1187-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč Colsys s. r. o., se sídlem
Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČ 14799634,
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Colsys s. r. o., se sídlem Buštěhradská 109,
272 03 Kladno-Dubí, IČ 1479963, dle přílohy č. 1187-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu smlouvu s
vybraným dodavatelem dle přílohy č. 1187-12-P02 v termínu do 07.01.2013.
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6.

Veřejná zakázka "Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad Salašská I. etapa - CHB Staré Město - projektová dokumentace"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1018/R27/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa
- CHB Staré Město - projektová dokumentace“ dle přílohy č. 1191-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel GG Archico a. s., se
sídlem Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště, IČ 46994432;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem GG Archico a. s., se sídlem Zelené náměstí
1291, Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 1191-12-P02;
zplnomocňuje
společnost GG Archico a. s., se sídlem Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště, IČ
46994432, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské
činnosti stavby (akce) "Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad Salašská I. etapa - CHB Staré Město", dle přílohy č. 1191-12-P03.

7.

Školství - SPŠ a OA Uherský Brod - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1019/R27/12

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
826/3/150/307/10/11 - 02/11/12 „Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže“ dle přílohy č. 1190-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0241/2012 dle přílohy č. 1190-12-P02, za podmínky
schválení rozpočtového opatření č. ZZK/0050/2012 Zastupitelstvem Zlínského
kraje.

8.

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1020/R27/12

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
869/3/090/056/03/12 - 01/12/12 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy
zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa" dle přílohy č. 1189-12-P01.
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9.

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1021/R27/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve
Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic" formou jednacího řízení bez uveřejnění
dle příloh č. 1193-12-P01 až č. 1193-12-P06;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic" ve složení: Ing.
Milan Hudec, Mgr. Milan Filip, Mgr. Pavel Macura, Ing. David Neulinger, a
náhradníky - Ing. Viktor Dynka, Ing. Jana Koldová, Tomáš Pindur, Mgr. Michal
Uherek.

10.

Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu a podpory ve
formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1022/R27/12

schvaluje
směrnici SM/14/02/12 - Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu
a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje ve znění
přílohy č. 1192-12-P01.

11.

Audiovizuální zpravodajství o činnosti Zlínského kraje pro rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1023/R27/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření díla č. D/1586/2012/KH, jejímž
předmětem je tvorba a vysílání televizních pořadů, uzavřené mezi Zlínským krajem
a společností J. D. Production, s. r. o., se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 25592939, dle přílohy č. 1195-12-P01.

12.

PO - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1024/R27/12

stanovuje
s účinností od 01.01.2013 plat panu JUDr. Josefu Valentovi, řediteli Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, p. o., IČ 62182137, dle přílohy č. 1194-12-P01.
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13.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1025/R27/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2782/3, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Janová, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 626-441/2011,
- 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 1.600 Kč + DPH;
2. 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 pozemcích p. č. 21/3, p. č. 21/23, p. č. 21/39, vše ostatní plocha/silnice, v k.
ú. Morkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 11206362/2012,
- 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 2.600 Kč + DPH;
3. 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 pozemcích p. č.
3305/1, p. č. 2812/147, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 4254-21/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.800 Kč + DPH;
4. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Libora Michalíka a Lenku Michalíkovou, oba bytem Úprkova 3916/6,
Kroměříž, PSČ 767 01, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování kanalizační přípojky v pozemcích p. č. 601/112, p. č.
601/113, vše ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu dle přiložené
situace dle přílohy č. P01, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kanalizační přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
5. uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Zlínským krajem a Slováckými strojírnami,
a. s., se sídlem Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod, IČ 00008702, dle přílohy č.
1171-12-P02;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0244/2012 dle přílohy č. 1171-12-P06;
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bere na vědomí
1. zprávu o stavu na hraničním přechodu Starý Hrozenkov dle přílohy č. 1171-12P03,
2. plán technického zhodnocení hraničního přechodu Starý Hrozenkov pro rok
2013 dle přílohy č. 1171-12-P04;
souhlasí
s pronájmem částí pozemků p. č. 97/2, p. č. 97/3, p. č. 97/4, vše ostatní plocha, p.
č. st. 1856, zastavěná plocha, o celkové výměře 661 m2 a části fasády objektu
občanské vybavenosti č. p. 1885 na p. č. st. 1856, vše v k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, IČ 00092126, městu Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, IČ 00567884, na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2022 za
nájemné ve výši 6.910 Kč/rok, dle přílohy č. 1171-12-P05.

14.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1026/R27/12

schvaluje
záměr úplatného převodu pozemků včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 13/88, ostatní plocha o výměře 26 m2,
- p. č. 13/89, ostatní plocha o výměře 18 m2,
- p. č. 13/90, ostatní plocha o výměře 91 m2,
- p. č. 13/91, ostatní plocha o výměře 1 m2,
- p. č. 13/92, ostatní plocha o výměře 386 m2,
- p. č. 13/93, ostatní plocha o výměře 79 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 249-303/2012 ze dne
20.11.2012, zpracovaným pro obec a k. ú. Oldřichovice u Napajedel.

15.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1027/R27/12

ukládá
příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, se sídlem Burešov 4884, 760
01 Zlín, IČ 70851042, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 41.691 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 20/2012, uvedeného v příloze č. 1169-12-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0242/2012, dle přílohy č. 1169-12-P04.
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16.

Účelová neinvestiční dotace MŽP ČR na podporu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty - změna termínů ve vzoru smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1028/R27/12

schvaluje
vzor smlouvy pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci ekologických
výukových programů dle příloh č. 1186-12-P01 až č. 1186-12-P03.

17.

PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1029/R27/12

bere na vědomí
vyhodnocení PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji
v roce 2011 dle přílohy č. 1184-12-P01.

18.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. dodatek č. 1 investičního záměru, změna č. 4 tvorby a použití investičního
fondu pro rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1030/R27/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
889/3/170/158/06/12 – 01/11/12 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - sanitní vozidla" o
celkových nákladech 6.586.000 Kč, dle přílohy č. 1206-12-P01;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2012, dle
přílohy č. 1206-12-P02.

19.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1031/R27/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0240/2012 dle přílohy č. 1208-12-P01.
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20.

Zdravotnictví - změna smluvního vztahu k zajištění zdravotnických služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění (zabránění onemocnění TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1032/R27/12

schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajištění zdravotnických služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění mezi Zlínským krajem a MUDr. Drahomírou
Klimentovou, IČ 62335251, dle přílohy č. 1209-12-P01;
2. uzavření smlouvy o zajištění zdravotnických služeb nehrazených ze zdravotního
pojištění mezi Zlínským krajem a společností Plicní.eu s. r. o., IČ 29449537, dle
přílohy č. 1209-12-P02.

21.

Zdravotnictví - vyřazení pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1033/R27/12

vyjadřuje souhlas
s vyřazením pohledávek příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ
00839281, se sídlem Burešov 3675, 760 01 Zlín, vůči:
1. paní Viere Horváthové a panu Romanu Gabčovi ve výši 30.052 Kč;
2. manželům Silvii a Igoru Dávidovi ve výši 32.633 Kč.

22.

Dodatek č. 11 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě - České
dráhy, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1034/R27/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě
mezi Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222,
110 15 Praha 1, IČ 70994226, dle přílohy č. 1178-12-P01;
2. poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje dopravci České dráhy, a. s.,
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, na zajištění základní
dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2013, v celkové výši
264.112.000 Kč.

23.

Doprava - dodatky k investičním záměrům, změna IF č. 10

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1035/R27/12

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
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A1) dodatek č. 5 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11 - 05/12/12 k
provedení díla "Silnice II/490: Holešov – jihovýchodní obchvat", o celkových
nákladech 338.679.000 Kč, dle přílohy č. 1177-12-P02;
A2) dodatek č. 6 investičního záměru č. 643/3/110/136/10/09 - 06/12/12 k
provedení díla "Silnice II/497: Šarovy - Březolupy", o celkových nákladech
127.795.000 Kč, dle přílohy č. 1177-12-P04;
A3) dodatek č. 7 investičního záměru č. 647/3/110/140/10/09 - 07/12/12 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. 1177-12-P06;
B. změnu č. 10 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 117712-P07.

24.

Doprava - schválení vyřazení nepotřebného majetku - měřiče úsekové
rychlosti v obci Bánov - prodejem obci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1036/R27/12

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku, a to měřiče úsekové rychlosti
MUR-05, inventární číslo KUZLH000DRHW, umístěného v obci Bánov, prodejem
obci Bánov, se sídlem Bánov č. 700, PSČ 687 54, IČ 00290785, dle kupní smlouvy
uvedené v přílohách č. 1176-12-P04 a č. 1176-12-P05.

25.

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012, změna závazných
objemů prostředků na platy a OON, investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1037/R27/12

schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 1175-12-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 117512-P02 ;
3. snížení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, o částku 240.000 Kč na celkovou částku 805.000 Kč,
dle přílohy č. 1175-12-P02;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0247/2012 dle přílohy č. 1175-12-P05;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
14|15 Baťův institut, IČ 72563346, na rok 2012, dle přílohy č. 1175-12-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace příspěvkové
organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, ve výši 180.000 Kč na pořízení
rezervačního a vstupenkového systému za podmínek stanovených v rozhodnutí o
poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 1175-12-P04.
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26.

Kultura - licenční smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1038/R27/12

schvaluje
1. uzavření podlicenční smlouvy se společností 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace, IČ 72563346, dle příloh č. 1173-12-P01 a č. 1173-12-P04;
2. uzavření podlicenční smlouvy se společností Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00094889, dle příloh č. 1173-12-P03 a č.
1173-12-P05;
3. uzavření podlicenční smlouvy se společností Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, dle příloh č. 1173-12-P02 a č. 117312-P05;
4. uzavření smlouvy o postoupení licencí se společností 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, IČ 72563346, dle příloh č. 1173-12-P06 až č. 1173-12P09.

27.

Projekt "České a Slovenské vzdělávání uměním"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1039/R27/12

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "České a Slovenské vzdělávání
uměním" dle příloh č. 1172-12-P01 a č. 1172-12-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "České a Slovenské
vzdělávání uměním" ve výši 15 %, tj. 84.600 Kč z celkových nákladů projektu
příspěvkové organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ
00094889, dopracovat projekt "České a Slovenské vzdělávání uměním" v souladu
s projektovým rámcem dle přílohy č. 1172-12-P01 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 20072013, Fond mikroprojektů na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do
31.01.2013;
2. příspěvkové organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ
00094889, předložit žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na projekt včetně
všech povinných příloh v termínu do 31.01.2013.

28.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1040/R27/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0243/2012 dle přílohy č. 1200-12-P01.
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29.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1041/R27/12

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 288.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem dle přílohy č. 1205-12-P01 na celkovou částku 374.673.100 Kč.

30.

Školství - investiční záměr, investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1042/R27/12

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
874/2/150/326/04/12 - 01/11/12 s názvem "Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž - pořízení mycího stroje" dle přílohy č. 1204-12-P01;
2. změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 1204-12P02;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 1204-12-P03;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
dle přílohy č. 1204-12-P04;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, dle přílohy č. 1204-12-P05.

31.

Školství - vyřazení pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1043/R27/12

bere na vědomí
1. vyřazení pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle příloh č.
1198-12-P01 a č. 1198-P06 vůči:
a) ZEVETA a. s. Bojkovice, IČ 46900632 (v likvidaci) ve výši 198.129,57 Kč;
b) ODOS Dubnica nad Váhom, IČ 62348248 (Slovenská republika) ve výši
22.540,00 Kč;
2. vyřazení pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední odborná
škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 1198-12-P02 vůči:
a) KCT WARE spol. s r. o., se sídlem Trávníky 1824, 755 01 Vsetín, IČ 00560545
(zaniklá společnost), ve výši 82.996,00 Kč,
b) STAFIS Vsetín s. r. o., IČ 46576355 (zaniklá společnost), ve výši 23.538,00 Kč;
3. vyřazení pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední odborná
škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 1198-12-P03 vůči:
a) KOMPAKT spol. s r. o., Otrokovice, IČ 44004451 (zaniklá společnost), ve výši
77.270,20 Kč,
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b) Koželužny s. r. o., se sídlem Tř. T. Bati 332, 765 02 Otrokovice, IČ 63476452
(zaniklá společnost), ve výši 40.000,00 Kč,
c) STAVOSERVIS ZLÍN spol. s r. o., se sídlem Lazy VII/4356, Zlín, IČ
00547271(zaniklá společnost), ve výši 67.965,10 Kč,
d) JAANSTAV Otrokovice spol. s r. o., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02
Otrokovice, IČ 42340951 (zaniklá společnost) ve výši 20.834,00 Kč;
4. vyřazení pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 1198-12-P04 vůči:
a) Barvy a laky, státní podnik, se sídlem Českomoravská 29, Praha 9, odštěpný
závod 03 Opava - Komárov, (zaniklá společnost), IČ 00011762 ve výši 78.834,50
Kč,
b) TESLA a. s. HOLDING Rožnov pod Radhoštěm (podnik v likvidaci), IČ
00435155, ve výši 29.919,30 Kč;
5. vyřazení pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č.
1198-12-P05 vůči společnosti MSM spol. s r. o., se sídlem Jiráskova 357, 686 31
Uherské Hradiště, IČ 15526275 (zaniklá společnost) ve výši 28.940,00 Kč;
6. vyřazení pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Gymnázium
Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 1198-12-P07 vůči:
a) paní Marii Zifčákové ve výši 35.315,00 Kč,
b) SAB, soukromá autoškola Miroslav Bukvic Uherské Hradiště, IČ 10099387, ve
výši 32.353,00 Kč;
vyjadřuje souhlas
1. s vyřazením pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov Bojkovice, IČ
60371803, dle přílohy č. 1198-12-P08 vůči panu Vilému Duchoňovi, narozenému
24.05.1958, trvale bytem: Masarykovo nám. 97/1, 586 03 Jihlava, ve výši 20.611
Kč;
2. s vyřazením pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov Vizovice, IČ
61716651, dle přílohy č. 1198-12-P09 vůči panu Vladimíru Kojetínskému,
narozenému 26.06.1962, trvale bytem: Popovice č. 303, ve výši 205.042 Kč;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu Odboru ekonomického
upozornit příspěvkové organizace kraje na povinnost organizací postupovat při
odpisu pohledávek v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, bez
ohledu na finanční situaci organizace.

32.

Školství - smlouvy o nájmu, dohoda o užívání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1044/R27/12

souhlasí
1. s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká
škola Kroměříž, IČ 63414929, a příspěvkovou organizací Správa majetku města
Kroměříže, IČ 00380831, a to na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2013 dle
přílohy č. 1201-12-P01;
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2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, a Janem Hořanským, IČ 87699231,
a to na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2017 dle přílohy č. 1201-12-P03;
3. s uzavřením dohody o užívání společných částí domu mezi příspěvkovou
organizací Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, IČ
61716464, a Společenství č. p. 3583, Obeciny ve Zlíně, IČ 26937573, dle přílohy č.
1201-12-P04;
4. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Základní
uměleckou školou Vsetín, IČ 00851906, a DAF INNOVA s. r. o., IČ 26827930, dle
přílohy č. 1201-12-P05.

33.

Školství - předání movitého majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1045/R27/12

předává
movitý majetek ve vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ
14450437, a to:
- plastové proložky do skříní, 50 ks, pořizovací cena 3.825 Kč, KUZLP00VHQK1,
- regály s policí, 8 ks, pořizovací cena 20.702 Kč, KUZLH000NIIW.

34.

Sociální služby - změny investičních fondů, změny závazného objemu
mzdových nákladů a změny závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1046/R27/12

schvaluje
1. změnu závazného objemu mzdových nákladů u příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb v roce 2012, dle přílohy č.
1212-12-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0250/2012 dle přílohy č. 1212-12-P05;
3. poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2012 příspěvkové organizaci Domov s
chráněným bydlením Fryšták, IČ 70850950, ve výši 210.000 Kč, dle přílohy č.
1212-12-P04; částka příspěvku je poskytována jako podpora de minimis ve
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87
a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku L
379 dne 28.12.2006;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok 2012, dle přílohy č. 1212-12-P06;
5. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu Domov s chráněným
bydlením Fryšták, IČ 70850950, dle přílohy č. 1212-12-P07;
6. navýšení příspěvku na provoz na rok 2012 příspěvkové organizaci Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, o 281.000 Kč na
celkovou výši 1.081.000 Kč, dle přílohy č. 1212-12-P04; částka příspěvku je
poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006;
7. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č.
1212-12-P08;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0249/2012 dle přílohy č. 1212-12-P09;
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9. snížení příspěvku na provoz na rok 2012 poskytnutého příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 2.000.000 Kč, na krytí odpisů,
dle přílohy 1212-12-P04; příspěvek ve výši 2.000.000 Kč, na krytí odpisů, byl
poskytnut 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;
ukládá
1. odvod prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace v oblasti
sociálních služeb Domov s chráněným bydlením Fryšták, IČ 70850950, do
rozpočtu zřizovatele ve výši 210.000 Kč v termínu do 18.12.2012;
2. odvod prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace v oblasti
sociálních služeb Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ
70850917, do rozpočtu zřizovatele ve výši 181.000 Kč v termínu do 18.12.2012;
bere na vědomí
poskytnutí 2. části dotace z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na
rok 2012 ve výši 592.436 Kč příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 1212-12-P04.

35.

Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" - nové Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1047/R27/12

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
"Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem pro místní rozvoj dle přílohy č. 1180-12-P01.

36.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1048/R27/12

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.11.2012 č. 0926/R25/12 - část schvaluje,
kterým Rada Zlínského kraje schválila:
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;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky s názvem "Datový sklad, manažerský informační
systém a nástroje Business Intelligence" v souladu s rozhodnutím dle přílohy č.
1183-12-P01;
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2. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Datový sklad,
manažerský informační systém a nástroje Business Intelligence II" dle přílohy č.
1183-12-P02.

37.

Úprava smluvních vztahů s Energetickou agenturou a Úřadem regionální
rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1049/R27/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. O/0382/2007/KŘ o podnájmu nebytových
prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín, IČ 27688313, dle přílohy č. 1182-12-P01;
2. uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Regionální rada regionu soudržnosti Střední
Morava, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911, dle přílohy č. 1182-12P02.

38.

Uzavření nájemní smlouvy a dohody se společností Stass a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1050/R27/12

schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu mezi Zlínským krajem a společností Stass, a. s., IČ
18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1181-12-P01;
2. uzavření dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a společností Stass, a. s.,
IČ 18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1181-12-P02.

39.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1051/R27/12

bere na vědomí
A. poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok
2012:
1. příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, se sídlem Burešov
3675, 760 01 Zlín za měsíc září ve výši 56.376 Kč a za měsíc říjen ve výši 107.223
Kč, dle příloh č. 1215-12-P02 a č. 1215-12-P03;
2. příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí
za měsíc říjen ve výši 96.466 Kč, dle přílohy č. 1215-12-P04;
B. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací Dětské
centrum Zlín, IČ 00839281, a Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, dle přílohy č. 1215-12-P06;

15/19

R27/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0246/2012, dle přílohy č. 1215-12-P07.

40.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a výbory ZZK doplnění členství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1052/R27/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit:
1. v souladu s ustanovením § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, členy(-ky) výboru Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Morava:
a) Libora Lukáše,
b) Josefa Bazalu,
c) MUDr. Miroslava Adámka;
2. v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů do funkce členů(-nek) Výboru finančního
Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Ing. Ludvíka Hovorku,
b) Ing. Pavla Botka,
c) Ing. Janu Juřenčákovou;
3. do funkce členů(-nek) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Mgr. Pavla Motyčku,
b) Oldřicha Vávru,
c) Mgr. Josefa Slováka;
4. do funkce členů(-nek) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) RNDr. Václava Mikuška,
b) Vladimíra Kráčalíka,
c) Ing. Stanislava Blahu;
5. do funkce členů(-nek) Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Josefa Bazalu,
b) Karla Petráše,
c) Josefa Hutěčku, DiS.,
d) Michala Teplého;
6. do funkce členů(-nek) Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Mgr. Zdeňka Pánka,
b) Josefa Tkadlece,
c) Ing. Olgu Tkáčovou,
d) Květoslava Tichavského;
7. do funkce členů(-nek) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Ing. Ludvíka Hovorku,
b) Ing. Pavla Studeníka,
c) MUDr. Lenku Mergenthalovou, MBA,
d) MUDr. Miroslava Šindláře;
8. do funkce členů(-nek) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Mgr. Miroslava Kašného,
16/19

R27/12

b) Mgr. Zdislavu Odstrčilovou,
c) MUDr. Jarmilu Číhalovou,
d) Ing. Ilonu Šebíkovou;
9. do funkce členů(-nek) Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Mgr. Ondřeje Benešíka,
b) Jaromíra Schneidera, ml.,
c) Mgr. Evžena Uhera,
d) Ing. Michala Jakšíka;
10. do funkce členů(-nek) Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského
kraje:
a) Ing. Bc. Jindřicha Ondruše,
b) Evu Novákovou,
c) Mgr. Tomáše Chmelu,
d) Bc. Markétu Blinkovou;
11. do funkce členů(-nek) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva
Zlínského kraje:
a) Jiřího Čunka,
b) Aleše Lahodu,
c) Ondřeje Bětáka,
d) PaedDr. Zdeňka Janalíka;
12. do funkce členů(-nek) Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní
prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Petra Thaisze,
b) Vojtěcha Jurčíka,
c) Mgr. Zdeňka Miklase,
d) Jiřího Němce;
13. do funkce členů(-nek) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor
Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Bohumilu Holeňovou,
b) Mgr. Šárku Jelínkovou,
c) Pavlínu Kolínkovou,
d) Mgr. Danielu Hebnarovou.

41.

Veřejná zakázka "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1053/R27/12

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem
"Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK" dle přílohy č. 1185-12P01;
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 „Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK“, podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 1185-12-P02.
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42.

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1054/R27/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0248/2012 dle přílohy č. 1217-12-P01.

43.

Veřejné zakázky v rámci projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve
Zlínském kraji - jednací řízení bez uveřejnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1055/R27/12

bere na vědomí
protokoly o jednání komise k veřejné zakázce:
1. "Zajištění sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v
ORP Kroměříž" dle příloh č. 1211-12-P01 a č. 1211-12-P02,
2. "Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním
postižením v ORP Valašské Meziříčí" dle příloh č. 1211-12-P03 až č. 1211-12-P04,
3. "Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním
postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm" dle přílohy č. 1211-12-P05,
4. "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra ve Zlínském kraji III" dle
příloh č. 1211-12-P07 až č. 1211-12-P08;
ruší
veřejnou zakázku na služby s názvem "Zajištění sociálních služeb typu sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v ORP Rožnov pod Radhoštěm" v
souladu s rozhodnutím dle přílohy č. 1211-12-P06;
schvaluje
a) přidělení veřejné zakázky s názvem:
1. "Zajištění sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v
ORP Kroměříž" uchazeči Fond ohrožených dětí, se sídlem Na poříčí 1038/6, 110
00 Praha 1, IČ 00499277,
2. "Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním
postižením v ORP Valašské Meziříčí" uchazeči Charita Valašské Meziříčí, se
sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
3. "Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční centra ve Zlínském kraji III"
uchazeči Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková
organizace, se sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČ 70850992;
b) uzavření smlouvy s uchazečem:
1. Fond ohrožených dětí, se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ
00499277, dle příloh č. 1211-12-P09 a č. 1211-12-P10,
2. Charita Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 47997885, dle příloh č. 1211-12-P11 a č. 1211-12-P12,
3. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
se sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČ 70850992, dle přílohy č. 1211-12-P13 a
č. 1211-12-P14;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejných zakázek v rámci projektu "Prevencí proti sociálnímu vyloučení
ve Zlínském kraji", dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu
do 28.02.2013;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči dle příloh č. 1211-12-P09 až č. 1211-12-P14 v termínu do
31.12.2012.

44.

Doplněný návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 19.12.2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1056/R27/12

schvaluje
doplněný návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
19.12.2012 uvedený v příloze č. 1218-12-P01.

45.

Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1057/R27/12

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Mgr. Štěpánku Pokorníkovou
vedoucí Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od
01.01.2013.

Zlín 17. prosince 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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