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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 1. zasedání dne 10.01.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0001/R01/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0036-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0716/R19/08 – bod 3B ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., v termínu do 30 kalendářních dnů
ode dne vyhlášení nejbližší výzvy Operačního programu životní prostředí v oblasti
podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry a podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, zpracovat projektové
žádosti, včetně všech povinných příloh na akci:
d) "Domov pro seniory Uherské Hradiště - zajištění energetických úspor";
e) "Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Salašská - zajištění
energetických úspor";
f) "Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov - zajištění
energetických úspor".“
- na termín plnění 07.02.2011;
2. usnesení č. 0716/R19/08 – bod 4B ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
příspěvkové organizaci Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, v termínu dle podmínek nejbližší výzvy pro podání žádosti, předložit
projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a
podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie na akce:
d) "Domov pro seniory Uherské Hradiště - zajištění energetických úspor";
e) "Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Salašská - zajištění
energetických úspor";
f) "Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov - zajištění
energetických úspor".“
- na termín plnění 07.02.2011;
3. usnesení č. 1003/R22/09 - bod 2c ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic
zajistit zpracování investičních záměrů akcí
reprodukce majetku Zlínského kraje v termínu do 31.03.2010: "DZR Pržno stavební úpravy".“ - na termín plnění 12.12.2011;
4. usnesení č. 0449/R12/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu v termínu do 31.12.2010
pořídit Prověřovací územní studii „Vedení VVN 110 kV Uherský Brod - Strání (Slovensko)“.“ - na termín plnění 12.12.2011;
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5. usnesení č. 0898/R21/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
s ukončením veřejné zakázky "Výběr dodavatele výpočetní techniky" plynoucích ze
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v
termínu do 31.12.2010.“ - na termín plnění 21.03.2011;
6. usnesení č. 1009/R24/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných provozů“ dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 31.12.2010.“ - na
termín plnění 07.02.2011;
7. usnesení č. 1080/R25/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá příspěvkové
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí zabezpečit přípravu projektové žádostí a
předložit projektovou žádost na projekt "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - S
astronomií bez hranic" včetně všech povinných příloh do 4. výzvy Operačního
programu Přeshraniční spolupráce v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů v
souladu s investičním požadavkem č. 743/2/090/049/11/10, v termínu do
10.01.2011.“ - na termín plnění 24.01.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0002/R01/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) projektem Film a škola 2011 realizovaným Městskými kiny Uherské Hradiště, p.
o., IČ 00836265, na Uherskohradišťsku;
b) projektem Film a škola 2011 realizovaným Domem kultury Vsetín, spol. s r. o.,
IČ 47972114, na Vsetínsku;
c) 7. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání Zlínského kraje ENERSOL
2011 realizovaným Střední odbornou školou Otrokovice, IČ00128198,
d) XXX. ročníkem Valašské rally 2011 pořádaným AutoMotoKlubem Rally SportVsetín, IČ 75003198, ve dnech 25.-26.03.2011;
e) anketou Osobnost roku 2010 ve Zlínském kraji realizovanou Agenturou J.
Králíka, s. r. o., IČ 25582917, dne 18.04.2011 v Uherském Hradišti;
f) IX. ročníkem soutěže Stavba roku 2010 Zlínského kraje pořádaným Svazem
podnikatelů ve stavebnictví, IČ 00537624, dne 24.05.2011;
g) celostátním seminářem Celoživotní učení - Kroměříž 2011 pořádaným Okresní
hospodářskou komorou Kroměříž, IČ 60730960, ve dnech 12.-13.05.2011 v
Kroměříži;
h) 51. ročníkem projektu Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež - Zlín 2011
realizovaným společností FILMFEST s. r. o., IČ 26273365, ve dnech 29.05.05.06.2011;
i) 12. ročníkem projektu Velehrad - Dny lidí dobré vůle 2011 realizovaným
Arcibiskupstvím Olomouckým, IČ 00445151, ve dnech 04.-06.07.2011 na
Velehradě;
j) 51. ročníkem Kopaničářských slavností pořádaným obcí Starý Hrozenkov, IČ
00291331, ve dnech 15.-17.07.2011 ve Starém Hrozenkově;
k) 37. ročníkem Letní filmové školy 2011 pořádaným Asociací českých filmových
klubů, IČ 61387550, ve dnech 23.07.-01.08.2011 v Uherském Hradišti;
l) XV. ročníkem Akademie Václava Hudečka a IV. ročníkem mezinárodního
festivalu Svátky hudby v Luhačovicích pořádaným Sdružením Václava Hudečka
pro pořádání houslových kurzů, IČ 2663322, ve dnech 01.-13.08.2011 v
Luhačovicích;
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m) 41. ročníkem Barum Czech rally Zlín - Mistrovství Evropy v rally pořádaným
společností Rally Zlín spol. s r. o., IČ 46965564, ve dnech 26.-28.08.2011;
n) 42. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti pořádaným
sdružením Lipta Liptál, IČ 26523752, ve dnech 24.-29.08.2011 v Liptále;
o) 9. ročníkem Běhu rodným krajem Emila Zátopka pořádaným TJ Rožnov p.
Radhoštěm, IČ 00534439, dne 17.09.2011 v Rožnově pod Radhoštěm;
p) mezinárodní konferencí TRANSPORT 2011 pořádanou Sdružením pro rozvoj
Moravskoslezského kraje, IČ 00575310, v listopadu 2011;
q) 13. ročníkem sochařského symposia Sněhové království 2011 pořádaným
sdružením Art centrum Dagi, IČ 26630257, ve dnech 12.-16.01.2011 na
Pustevnách;
r) 4. ročníkem Reprezentačního plesu podnikatelů Zlínska pořádaným Ivou
Janálovou, IČ 63464179, dne 05.02.2011 ve Zlíně;
s) 9. ročníkem soutěže Tescoma Junior Cup 2011 pořádaným Střední školou
hotelovou Zlín, s. r. o., IČ 25327755, dne 04.03.2011 ve Zlíně;
t) veřejnou sbírkou Svátek s Emilem realizovanou Nadačním fondem Emil, IČ
28356098, ve dnech 18.-22.04.2011 ve Zlínském kraji;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 20.000 Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných ČR, IČ 49279319, a to
ve výši 10.000 Kč na vydání Informátora a Zpravodaje v roce 2011 a ve výši
10.000 Kč na činnost Územní organizace Zlín v roce 2011;
2. ve výši 50.000 Kč Ivě Janálové, IČ 63464179, na pořádání 4. ročníku
Reprezentačního plesu podnikatelů Zlínska dne 05.02.2011;
3. ve výši 10.000 Kč Klubu Domino, Dětská tisková agentura, IČ 45771529, na
pořádání 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý
Ámos“;
4. ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Art centrum DAGI, IČ 26630257, na
pořádání sochařského symposia „Sněhové království 2011“ ve dnech 12.16.01.2011;
b) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Pavlu Halenčákovi, bytem
Budovatelská 4795, Zlín, prvnímu občánkovi Zlínského kraje narozenému v roce
2011;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci ve výši 40.000
Kč Klubu Českých turistů, oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, na pořádání XII.
ročníku Českého zimního srazu turistů ve dnech 10.-13.02.2011 ve Velkých
Karlovicích.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R01/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 400/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nětčice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 160-283_1/2010,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v
Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 192/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Valašské Meziříčí-město, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2466-126/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy - zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v
Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1907/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Prostřední Bečva, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1795-798/2008,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy - zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.200 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- umístění stavby silnice III/01877 včetně její součásti – dešťové kanalizace v rámci
realizace stavby "Zubří – Silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01877" na pozemku p.
č. 5457/3, v k. ú. Zubří, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice III/01877 vč. dešťové kanalizace,
na dobu existence stavby, jednorázová náhrada ve výši 10.000 Kč + DPH bude
uhrazena investorem stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR;
5. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti Statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924,
strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3528/5, v k. ú. Zlín, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 6989-355/2010,
- vstup na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, opravami a
rekonstrukcemi vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0002/2011 dle přílohy č. 0019-11-P01.
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4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R01/11

schvaluje
záměr prodeje pozemků včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
- p. č. 1568/4, ostatní plocha,
- p. č. 1568/12, lesní pozemek,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 680 pro obec a k. ú. Pozlovice.

5.

PO - platové výměry - školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R01/11

stanovuje
platový tarif ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství dle přílohy č. 0020-11-P01;
stanovuje
s účinností od 01.01.2011 plat
- Romanu Konůpkovi, řediteli ZUŠ Vsetín, p. o., IČ 00851906, dle přílohy č. 002011-P02,
- Mgr. Andree Šopíkové, ředitelce ZUŠ Zlín - Jižní svahy, p. o., IČ 00226327, dle
přílohy č. 0020-11-P03,
- Mgr. Martině Hniličkové, ředitelce ZUŠ Zlín, p. o., IČ 00838926, dle přílohy č.
0020-11-P04,
- Mgr. Janě Jakúbkové, ředitelce ZUŠ Slavičín, p. o., IČ 44118155, dle přílohy č.
0020-11-P05,
- Mgr. Bedřichu Chromkovi, řediteli SOŠ technické Uherské Hradiště, p. o., IČ
14450445, dle přílohy č. 0020-11-P06,
- Ing. Jaroslavu Krčmářovi, řediteli Střední školy zemědělské a přírodovědné
Rožnov pod Radhoštěm., p. o., IČ 00843547, dle přílohy č. 0020-11-P07,
- Mgr. Miroslavu Trefilovi, řediteli Střední školy informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm., p. o., IČ 00843474, dle přílohy č. 0020-11-P08,
- Ing. Zdislavě Svobodové, ředitelce SOŠ a Gymnázia Staré Město, p.o., IČ
60371790, dle přílohy č. 0020-11-P09;
ruší
body č. 4 a č. 5 usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.12.2010 č. 1074/R25/10,
kterými Rada Zlínského kraje stanovila s účinností od 01.01.2011 Ing. Jaroslavu
Krčmářovi, řediteli Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod
Radhoštěm., p. o., IČ 00843547, plat dle platového výměru uvedeného v příloze č.
1290-10-P04 a Mgr. Miroslavu Trefilovi, řediteli Střední školy informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm., p. o., IČ 00843474, plat dle
platového výměru uvedeného v příloze č. 1290-10-P05;
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bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Střední školy obchodu a gastronomie
Koryčany, p. o., IČ 00544639, Ing. Radomíra Hebnara s účinností od 01.01.2011,
dle přílohy č. 0020-11-P10.

6.

PO - sociální služby - výsledek výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R01/11

bere na vědomí
zápis o průběhu výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domova
pro seniory v Luhačovicích, příspěvkové organizace, IČ 70850909, ve znění
přílohy č. 0021-11-P01,
jmenuje
s účinností od 01.02.2011 Mgr. Martu Ševčíkovou na pracovní místo ředitelky
Domova pro seniory v Luhačovicích, příspěvkové organizace, IČ 70850909, ve
znění přílohy č. 0021-11-P02,
stanovuje
Mgr. Martě Ševčíkové plat dle platového výměru předloženého v příloze č. 002111-P03 s účinností od 01.02.2011.

7.

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R01/11

schvaluje
přílohu č. 1 k Metodickému pokynu MP/23/04/09 – Pravidla pro čerpání pohoštění
a věcných darů ve znění přílohy č. 0023-11-P01.

8.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R01/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dohody o určení vlastnického
práva a souhlasná prohlášení mezi Zlínským krajem a obcí Zahnašovice, se
sídlem Zahnašovice 43, 769 01 Holešov, IČ 287890, dle příloh č. 0015-11-P01 až
č. 0015-11-P08.
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9.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice, a. s. - příprava projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R01/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1. etapa –
demolice budov č. 5, 10 a 42“, dle přílohy č. 0016-11-P07;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč OTR-KS,
s. r. o., se sídlem Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830;
2. uzavření smlouvy s uchazečem OTR-KS, s. r. o., se sídlem Kostelanská 2128,
686 03 Staré Město, IČ 28335830, dle přílohy č. 0016-11-P08;
3. prodej projektové dokumentace vymezené v příloze č. 0016-11-P01
Uherskohradišťské nemocnici, a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 68668 Uherské
Hradiště, IČ 27660915, za jednorázovou kupní cenu v minimální výši 13.963.094
Kč;
4. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08–03/12/10 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Centrální objekt - 1. etapa" dle přílohy č. 0016-11-P02;
souhlasí
s podáním nabídky na prodej projektové dokumentace dle přílohy 0016-11-P01 do
veřejné zakázky „Uherskohradišťská nemocnice a. s. Centrální objekty I. etapa –
dodávka projektové dokumentace“ formou jednacího řízení bez uveřejnění
vyhlášené Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., dle příloh č. 0016-11-P03 a č.
0016-11-P04;
zmocňuje
vedoucího Odboru investic k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a k podání
nabídky do nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Uherskohradišťská nemocnice
a. s. Centrální objekty I. etapa – dodávka projektové dokumentace“ vyhlášené
zadavatelem: Uherskohradišťská nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365,
686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle plné moci ve znění přílohy č. 0016-11P05;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s podáním nabídky do veřejné zakázky „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. Centrální objekty I. etapa – dodávka projektové dokumentace“
plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v termínu do 31.03.2011;
2. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje ke schválení kupní
smlouvu s Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., na prodej projektové
dokumentace, v termínu do 21.02.2011;
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doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2011
dle přílohy č. 0016-11-P06;
2. Valné hromadě Uherskohradišťské nemocnice a. s., zajistit realizaci stavby
"Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty - I. etapa", v rozsahu projektové
dokumentace akce zpracované společností GG ARCHICO s. r. o., se sídlem
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, zak. č. 113145 z
11/2010 dle přílohy č. 0016-11-P01.

10.

Školství - SOŠ Vsetín - dodatek investičního záměru - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R01/11

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
612/3/150/247/07/09 - 01/08/10 "Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,
realizace opatření úspor" dle přílohy č. 0014-11-P01, za předpokladu schválení
rozpočtového opatření č. ZZK/0002/2011 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2. plán tvorby a použití investiční fondu příspěvkové organizace Střední odborná
škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878,na rok 2011, dle přílohy č. 0014-11P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2011 dle
přílohy č. 0014-11-P03.

11.

Kultura - Depozitář Otrokovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R01/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - přístavba depozitáře v
Otrokovicích - 1. etapa“ dle přílohy č. 0011-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč První
otrokovická stavební, a. s., se sídlem areál Toma č. p. 1677, budova 47, 765 82
Otrokovice, IČ 64509745;
2. uzavření smlouvy s uchazečem První otrokovická stavební, a. s., se sídlem areál
Toma č. p. 1677, budova 47, 765 82 Otrokovice, IČ 64509745, dle přílohy č. 001111-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0011-11-P02 v termínu do 31.03.2011;
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2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
p. o. - přístavba depozitáře v Otrokovicích - 1. etapa plynoucích ze zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do
30.04.2011.

12.

PF03-11 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R01/11

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF03-11 Podprogram podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji dle
přílohy č. 0017-11-P01;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytovaných podpor v rámci PF03-11 Podprogram podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ve
složení: předseda - Libor Lukáš; členové - Ing. Jaroslav Drozd, Milena Kovaříková,
Ing. Petr Hradecký, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Petr Valášek, Ing. Jana Koldová;
náhradníci - Ing. Jindřich Ondruš, Ing. Hana Příleská.

13.

Projekt UTB ve Zlíně v oblasti kooperace VŠ, kraje, neziskového a
podnikatelského sektoru - schválení smlouvy o partnerství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R01/11

schvaluje
znění smlouvy o partnerství mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně, IČ 70883521, uzavřenou v rámci výzvy Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, s názvem "Kooperace vysokého školství, veřejné správy,
podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj Zlínského
kraje" dle přílohy č. 0012-11-P01.

14.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R01/11

schvaluje
metodický pokyn MP/13/09/11 - Pravidla pro poskytování podpory na základě
podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského
kraje dle přílohy č. 0008-11-P01.
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15.

Doprava - dohoda o předčasném užívání stavby: Silnice III/01875: Veselá,
most ev. č. 01875-2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R01/11

schvaluje
uzavření dohody o předčasném užívání stavby "Silnice III/01875: Veselá, most ev.
č. 01875-2" mezi Zlínským krajem a Mitrenga-stavby, spol. s r. o., Křižíkova
1566/19, 612 00 Brno, IČ 26944022, dle přílohy č. 0001-11-P01.

16.

Kultura - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R01/11

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu umístěného v budově předhradí Hradu
Malenovice, Švermova 448, 763 03 Zlín–Malenovice, kterou uzavírá Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, s panem
Luďkem Bubeníkem, na dobu určitou do 31.12.2011, se stanoveným nájemným ve
výši 4.200 Kč měsíčně dle příloh č. 0029-11-P01 a 0029-11-P02.

17.

PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R01/11

schvaluje
1. prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF02-11 Podprogram na podporu
obnovy venkova dle přílohy č. 0004-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0001/2011dle přílohy č. 0004-11-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytnutých podpor v rámci PF02-11 Podprogram na podporu
obnovy venkova ve složení: předsedkyně komise - Milena Kovaříková, členové
komise - Ing. Jaroslav Drozd, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Petr Hradecký, Libor
Lukáš, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Jana Koldová, náhradníci - Ing. Hana Příleská, Ing.
Jindřich Ondruš, Mgr. Josef Slovák.

18.

PF08-11 Podprogram pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R01/11

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF08-11 Podprogram pro začínající
včelaře dle přílohy č. 0003-11-P01;
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jmenuje
výběrovou komisi ve složení: předsedkyně - Milena Kovaříková, členové - RNDr.
Alan Urc, Ing. Zdeněk Florián, Jaroslav Studeník, Mgr. Karel Zahradník, Karel
Hladiš, Vlastimil Martinek, tajemník - Ing. Marcela Strakošová.

19.

Veřejná zakázka "Zajištění stáží pro pracovníky v sociálních službách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R01/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Zajištění
stáží pro pracovníky v sociálních službách“ dle přílohy č. 0028-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MARLIN, s. r. o, se sídlem Studentské
náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306;
2. uzavření smlouvy s uchazečem MARLIN, s. r. o, se sídlem Studentské náměstí
1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č. 0028-11-P02.

20.

Podprogramy na rok 2011 v oblasti integrace romské menšiny, prevence
rizikových typů chování a prevence kriminality ve Zlínském kraji v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R01/11

schvaluje
1. prováděcí dokument Informace pro žadatele k:
a) PF05-11 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji
pro rok 2011 dle přílohy č. 0026-11-P01;
b) PF07-11 Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence
rizikových typů chování pro rok 2011 dle přílohy č. 0026-11-P02;
c) PF09-11 Podprogram na podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve
Zlínském kraji pro rok 2011 dle přílohy č. 0026-11-P03;
2. výjimku z metodického pokynu MP/13/08/09 - Pravidla pro poskytování podpory
na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu
Zlínského kraje spočívající ve zkrácení lhůty pro předkládání žádosti k PF09-11
Podprogram na podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve Zlínském kraji pro
rok 2011 z 30 dnů na 23 dnů;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytnutých podpor v rámci:
1. PF05-11 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji
pro rok 2011 ve složení: předsedkyně komise - Mgr. Taťána Nersesjan, členové
komise - Mgr. Jana Chovancová, Mgr. Pavlína Nováková, Karla Kopečná, Jiřina
Bradová;
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2. PF07-11 Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence
rizikových typů chování pro rok 2011 ve složení: předsedkyně komise - Mgr.
Taťána Nersesjan, členové komise - PhDr. Jarmila Peterková, Mgr. Pavlína
Nováková, Mgr. Petr Horyanský, Ing. Alena Grebíková;
3. PF09-11 Podprogram na podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve
Zlínském kraji pro rok 2011 v roce 2010 ve složení: předsedkyně komise - Mgr.
Taťána Nersesjan, členové komise - Mgr. Petr Horyanský, Mgr. Pavlína Nováková,
Ing. Karel Malinovský, Bc. Jitka Lysáčková, JUDr. Tomáš Koníček;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu závazného vztahu v kapitole 7.
Závazné ukazatele fondů v Programovém fondu v části Podprogramy rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2011 uvedených v příloze č. 0026-11-P06.

21.

Dotační řízení MPSV ČR 2011 pro poskytovatele sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R01/11

bere na vědomí
souhrnnou žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na
poskytování sociálních služeb ve výši 429.067.039 Kč dle přílohy č. 0024-11-P01.

22.

Sociální fond ZK - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R01/11

schvaluje
1. vyhlášení výběrového řízení na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace)
ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce
2011 dle přílohy č. 0025-11-P01;
2. vzor žádosti o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu
Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit dle přílohy č. 0025-11-P02;
jmenuje
hodnoticí komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí a navržení výše poskytnutých
podpor ve složení: předsedkyně - Mgr. Taťána Nersesjan, členové - Vojtěch Jurčík,
Ing. Bronislav Fuksa, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Karol Muránsky.
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23.

Anketa Pracovník roku v sociálních službách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R01/11

bere na vědomí
1. vyhlášení 2. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje" za významný a podstatný přínos, aktivní a dlouhodobou činnost a propagaci
sociálních služeb a sociální péče ve Zlínském kraji;
2. zveřejnění výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0027-11-P01.

24.

Smlouvy o stanovení podmínek vkladu nemovitého majetku do základního
kapitálu nemocnic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R01/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy o stanovení podmínek vkladu nemovitého majetku do
základního kapitálu společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., mezi Zlínským
krajem a obchodní společností Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0030-11-P02,
2. uzavření smlouvy o stanovení podmínek vkladu nemovitého majetku do
základního kapitálu společnosti Kroměřížská nemocnice a. s., mezi Zlínským
krajem a obchodní společností Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, se
sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, dle přílohy č. 0030-11-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit
průběžnou kontrolu dodržování povinností vyplývajících ze smluv o stanovení
podmínek vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu nemocnic a. s., v
termínu každoročně k 31.12. kalendářního roku.

25.

Školství - změna závazných vztahů pro rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R01/11

bere na vědomí
změnu závazných vztahů Rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 Střední školy
hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832, a Střední školy obchodu a gastronomie
Koryčany, IČ 00544639, ve prospěch Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0035-11-P01.
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26.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R01/11

schvaluje
vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, osobního automobilu Škoda Felicia kombi LXI
EFF653, inventární číslo 2154, rok výroby 1997, pořizovací cena 249.596 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, a to přednostně formou prodeje za cenu v čase a místě
obvyklou.

27.

Změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R01/11

schvaluje
1. podání návrhu na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem - Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí, IČ 00843491:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u oboru vzdělání 36-47-M/01
Stavebnictví, distanční forma vzdělávání, z 60 žáků na 80 žáků, účinnost od
01.02.2011,
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků u oboru vzdělání 36-45-M/01
Technická zařízení budov, distanční forma vzdělávání, ze 40 žáků na 20 žáků,
účinnost od 01.02.2011;
2. stanovisko k žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Středním odborným učilištěm nábytkářským Koryna, s. r. o.,
Masarykova 260, 768 05 Koryčany, IČ 60714581, ve znění přílohy č. 0031-11-P02;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis schválené změny u Střední průmyslové školy
stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, do rejstříku škol a školských zařízení v
termínu do 20.01.2011.

28.

Smlouva se společností www.scio.cz, s. r. o., systém jednotných přijímacích
zkoušek na SŠ zřizovaných ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R01/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0003/2011 dle přílohy č. 0033-11-P01;
2. uzavření smlouvy o dodání testů a poskytnutí souvisejících služeb pro přijímací
zkoušky mezi Zlínským krajem a společností www.scio.cz, s. r. o., IČ 27156125,
dle přílohy č. 0033-11-P02;
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3. systém jednotných přijímacích zkoušek ve středních školách zřizovaných
Zlínským krajem do oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou v denní
formě vzdělávání a do oborů šestiletého a osmiletého gymnázia dle přílohy č.
0033-11-P03.

29.

Páteřní školy Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R01/11

bere na vědomí
principy soustavy „Páteřních škol Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0034-11-P01.

30.

Dohoda o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci "Účelové katastrální
mapy Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R01/11

schvaluje
uzavření dohody o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci "Účelové
katastrální mapy Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a ČR-Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín, IČ 71185216, dle
přílohy č. 0002-11-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit dohodu o spolupráci při pořizování,
správě a aktualizaci "Účelové katastrální mapy Zlínského kraje" dle přílohy č. 000211-P01 k podpisu v termínu do 07.02.2011.

31.

Veřejná zakázka "Nákup kancelářských potřeb pro rok 2011"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R01/11

bere na vědomí
protokol o vyhodnocení zakázky "Nákup kancelářských potřeb pro rok 2011" dle
přílohy č. 0005-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost OFFICE DEPOT s. r.
o., se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČ 64942503, dle přílohy č. 000511-P02a,
2. potvrzení výběru nejvhodnějšího uchazeče - společnosti OFFICE DEPOT s. r.
o., se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČ 64942503, na elektronickém
tržišti GeM společnosti B2B Centrum a. s.,
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3. uzavření kupní smlouvy na nákup zboží za cenu 773.653,92 Kč včetně DPH se
společností OFFICE DEPOT s. r. o., se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice,
IČ 64942503, dle přílohy č. 0005-11-P02.

32.

Aktualizace Jednotné digitální technické mapy ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R01/11

schvaluje
uzavření kupní smlouvy na aktualizaci Jednotné digitální technické mapy Zlínského
kraje dle přílohy č. 0006-11-P02 ve výši 1.099.200 Kč včetně DPH se společnosti
GEOVAP s. r. o., IČ 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03
Pardubice;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvu se společností
se společnosti GEOVAP s. r. o., IČ 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790,
530 03 Pardubice, v termínu do 30.01.2011.

33.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových
produktů Ginis

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R01/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových
produktů a rozvoji systému (D/1029/2007/KŘ-IT) se společností GORDIC spol. s r.
o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, dle přílohy č. 0007-11P01.

34.

Dopravci - zrušení závazného vztahu rozpočtu a změna dodatku smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R01/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit závazný vztah ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011, v
kapitole č. 8.6. Dotace ostatním subjektům (ORJ 110) vůči dopravcům:
a) České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, ve
výši 246.900.000 Kč;
b) Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ
60730153, ve výši 4.200.000 Kč;
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2. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 15.12.2010 č.
0403/Z13/10 - bod j), kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo uzavření
dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
uzavřené mezi Zlínským krajem a dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 117110Z-P10;
3. schválit upravený dodatek č. 8 o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřené mezi Zlínským krajem a dopravcem Dopravní společnost
Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č.
0037-11-P02.

Zlín 10. ledna 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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