R02/11

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 24.01.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R02/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0091-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0227/R05/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Ing.
Haně Příleské, člence rady, v termínu do 24.01.2011, předložit Radě Zlínského
kraje ke schválení závěry z auditů projednané na jednotlivých valných hromadách.
- na termín plnění 18.04.2011;
2. usnesení č. 0449/R12/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství v termínu do 24.01.2011
zajistit zpracování aktualizace Územně energetické koncepce Zlínského kraje - na
termín plnění 31.12.2012;
3. usnesení č. 0656/R16/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné
zakázky „Výběr dodavatele výpočetní techniky“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Radě Zlínského kraje v termínu do 24.01.2011. - na termín plnění 21.03.2011;
4. usnesení č. 1011/R24/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné
zakázky „Vypracování analytických dokumentů pro Zlínský kraj II" dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 24.01.2011. - na termín
plnění 21.02.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R02/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) 4. ročníkem Zlínského očního festivalu pořádaným společností Gemini oční
centrum, a. s., IČ 26906295, dne 11.03.2011 ve Zlíně;
b) mezinárodní konferencí AdCamp 2011 pořádanou Centrem podpory
marketingového vzdělávání, o. s., IČ 26567083, ve dnech 12.-13.04.2011 ve Zlíně;
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c) semifinálovým kolem akce Garnier Juniorský Maraton 2011 pořádaným
společností Prague International Marathon, spol. s r. o., IČ 63673738, dne
13.04.2011;
d) závěrečným turnajem 1. kola o mistra České republiky v kategorii starších žáků
ve florbale pořádaným Českou florbalovou unií, IČ 61387991, ve dnech 30.04.01.05.2011 v Otrokovicích;
e) 4. ročníkem Divadelního festivalu Ludmily Cápkové pořádaným Divadelním
spolkem Kroměříž, IČ 27035018, ve dnech 26.-29.05.2011v Kroměříži;
f) Jízdou králů Vlčnov 2011 pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, p. o., IČ
60371587, ve dnech 27.-29.05.2011 ve Vlčnově;
g) koncertem italské opery La bohéme Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ
27673286, pořádaným ve dnech 02.-03.02.2011ve Zlíně a 04.02.2011 v Rudolfinu
v Praze;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 25.000 Kč Asociaci víceúčelových základních organizací, technických
sportů a činností České republiky, IČ 41655402, na pořádání 36. ročníku
amatérské motoristické soutěže "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa
Sláčika" dne 05.02.2011 ve Vizovicích;
2. ve výši 20.000 Kč Sdružení organizátorů běžeckých závodů, IČ 00550175, na
pořádání běžeckého závodu "Zlínská hodinovka - Lesní čtvrť - Zlín" dne
04.06.2011 ve Zlíně;
3. ve výši 6.000 Kč Hasičskému sportovnímu klubu, IČ 64123626, na pořádání 8.
ročníku turnaje složek IZS ve florbalu dne 25.02.2011 ve Vsetíně;
4. ve výši 40.000 Kč Centru podpory marketingového vzdělávání, o. s., IČ
26567083, na pořádání mezinárodní konference AdCamp 2011 ve dnech 12.13.04.2011;
5. ve výši 70.000 Kč Klubu sportu a kultury Vlčnov, p. o., IČ 60371587, na
pořádání „Jízdy králů Vlčnov 2011“ ve dnech 27.-29.05.2011 ve Vlčnově;
6. ve výši 15.000 Kč Českému svazu včelařů, OV Vsetín, ZO Lidečko, IČ
75080231, na pořádání 9. celonárodní včelařské pouti na sv. Hostýn ve dnech 21.22.05.2011;
b) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50.000 Kč Společnosti pro obnovu
Rajnochovické lesní železnice, o. s., IČ 22837892, na nákup a přepravu lokomotivy
řady DH120 v roce 2011;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0007/2011, dle přílohy č. 0068-11-P04.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R02/11

souhlasí
1. s prohlášením o využití pozemků ve vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR pro
výuku žáků Střední odborné školy Josefa Sousedíka se sídlem Benátky 1779, 755
01 Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0072-11-P08;
2. s pronájmem nebytových prostor, a to místností č. 21 a č. 22 v přízemí objektu A
budovy č. p. 1605, objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku p. č. st. 1965,
zapsaných na LV č. 1242 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, paní Anně
Vahalíkové, 5. května 1521, PSČ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 69589941,
od 01.02.2011 na dobu neurčitou, za cenu nižší než obvyklou ve výši 9.708 Kč/rok
z důvodů sociálních dle přílohy č. 0072-11-P02;
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3. s pronájmem nebytového prostoru, a to místnosti č. 71 v přízemí objektu A
budovy č. p. 1605, objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku p. č. st. 1965,
zapsaných na LV č. 1242 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, paní Marcele
Losové, Za Hážovkou 1911, PSČ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 67301495,
od 01.02.2011 na dobu neurčitou, za cenu nižší než obvyklou ve výši 8.196 Kč/rok
z důvodů sociálních dle přílohy č. 0072-11-P03;
bere na vědomí
nabídku na převod nemovitého majetku, který přešel z vlastnictví státu do
vlastnictví Olomouckého kraje na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu
některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská
sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o
změně zákona č. 157/2000 Sb., učiněnou Olomouckým krajem ve smyslu ust. § 41
zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických
zařízeních a o změně některých zákonů, a to:
- budova č. p. 280, obč. vybavenost na pozemku p. č. st. 256, zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek p. č. st. 256, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2,
- pozemek p. č. 1992/1, ostatní plocha o výměře 302 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na LV č. 441 pro obec Paseka a k. ú.
Paseka u Šternberka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku;
rozhodla
odmítnout nabídku na převod výše uvedeného nemovitého majetku učiněnou
Olomouckým krajem;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o odmítnutí nabídky na
převod nemovitého majetku učiněnou Olomouckým krajem, a to:
- budova č. p. 280, obč. vybavenost na pozemku p. č. st. 256, zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek p. č. st. 256, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2,
- pozemek p. č. 1992/1, ostatní plocha o výměře 302 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na LV č. 441 pro obec Paseka a k. ú.
Paseka u Šternberka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Huslenky, se sídlem Huslenky
494, 756 02 Huslenky, IČ 00303828, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- vybudování a umístění vodovodního řadu včetně ochranného pásma v pozemku
p. č. 15776/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Huslenky, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Zašová, se sídlem Zašová 36,
PSČ 756 51, IČ 00304476, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- vybudování a umístění chodníku na pozemku p. č. 2206/1, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Zašová, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 32.990 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemcích p. č.
2812/147, ostatní plocha/silnice, p. č. 3305/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Otrokovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
4. 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. 719/15, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Traplice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 401-145_1/2010,
- 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 1.200 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení - NTL plynovodu v pozemku p. č.
1012, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Břest, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby, jednorázová náhrada ve výši 2.000 Kč + DPH bude
uhrazena investorem stavby obcí Břest;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 250/11, ostatní plocha/silnice, p. č. 250/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kotojedy, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- 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 6.400 Kč + DPH;
7. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, strpět:
- umístění stavby vjezdu na pozemku p. č. 2673/43, zahrada, v k. ú. Bystřice pod
Hostýnem v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1959353/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem stavby "ZZS ZK
výjezdové stanoviště Bystřice pod Hostýnem" a pro napojení na místní komunikaci,
se zřízením, provozem, opravami a údržbou vjezdu,
na dobu existence stavby;
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8. záměr pronájmu
- nebytového prostoru v objektu zem. stav. bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6,
zapsaném v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, od 08.03.2011 na dobu neurčitou,
- nebytového prostoru v objektu zem. stav. bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6,
zapsaném v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, od 01.05.2011 na dobu neurčitou.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R02/11

schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 4433/57, ostatní plocha,
- p. č. 4433/58, ostatní plocha,
- p. č. 4433/67, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec a k. ú. Slavičín;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství:
1. nemovitostí
- stavby občanské vybavenosti č. p. 388 na pozemku p. č. 143,
- pozemku p. č. 143, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 823 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Brňov;
II. zrušit
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0098/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod B. 4.

5.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
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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. 636/2, ostatní plocha, o výměře 151 m2,
- p. č. 636/3, ostatní plocha, o výměře 103 m2,
- p. č. 636/5, ostatní plocha, o výměře 25 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickými plány č. 266-159/2010 a č. 272159/2010, odsouhlasenými příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nezdenice,
- p. č. 632/24, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec a k. ú. Nezdenice,
do vlastnictví obce Nezdenice, Drahy 72, 687 32 Nezdenice, IČ 00291161;
B. prodej nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. pozemku:
- p. č. st. 17/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec Újezd a k. ú. Újezd u
Valašských Klobouk,
do podílového spoluvlastnictví Jaromíra Maliňáka, bytem Újezd 321, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk, Josefa Maliňáka, bytem Újezd 209, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk, a to každému id.1/2 za celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč;
2. pozemku
- díl „f“ o výměře 1 m2,
oddělený z původního pozemku p. č. 864/1 geometrickým plánem č. 529-24/2010
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička I.
do vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno, IČ
70890013, za cenu ve výši 40 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2011 dle přílohy č. 0066-11-P04.

6.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit úplatné nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje a to včetně jejich
součástí a příslušenství:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Přílepy a k. ú. Přílepy u Holešova:
- p. č. 625/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 249 od Františka Hlinského, bytem Prostřední Lhota 47, 262
03 Nový Knín, Jiřího Hlinského, bytem Krupská 3086/7, 100 00 Praha 10, za cenu
ve výši 45.750 Kč;
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2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštín:
- p. č. 2772/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1004 od Bronislava Körnera, bytem Štursova 2945/25, 767 01
Kroměříž, za cenu ve výši 2.750 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
- p. č. 10810, ostatní plocha,
- p. č. 11151/67, ostatní plocha,
- p. č. 11152/65, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3328 od Jarmily Heriánové, bytem J. Suka 2783/8, 695 01
Hodonín, Marie Jančové, bytem Horní Němčí 213, 687 64 Horní Němčí, Vlastimily
Kůřilové, bytem Ostrožská Lhota 238, 687 23 Ostrožská Lhota, Ludmily Poláškové,
bytem Sídliště 814, 687 24 Uherský Ostroh, Blaženy Spěváčkové, bytem Klukova
1547, 686 03 Staré Město, za cenu ve výši 2.150 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
a)
- p. č. 1115, ostatní plocha,
- p. č. 4553/21, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1413 od Dany Ebringerové, bytem Vinařů 1470, 696 81
Bzenec, Evy Hráčkové, bytem Solná Cesta 122, 686 01 Uherské Hradiště, Eriky
Suchovské, bytem Pod Kněží horou 1490, 696 81 Bzenec, Silvie Vlčkové, bytem
Na Špitálce 362, 696 81 Bzenec, za cenu ve výši 2.500 Kč;
b)
- p. č. 4160, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2152 od Antonína Hrušky, bytem Dlouhá 417, 687 24
Uherský Ostroh, za cenu ve výši 1.450 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1516/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1584 od Antonína Hrušky, bytem Dlouhá 417, 687 24
Uherský Ostroh, za cenu ve výši 1.120 Kč;
II. zrušit
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0396/Z13/10 ze dne 15.12.2010 - bod ruší - č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010
- bod B. 18. b);
předává
nemovitosti uvedené v tomto usnesení po schválení předloženého návrhu
Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860.

7.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/11

ukládá
1. Střední škole hotelové a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž,
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IČ 47934832, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 1.411 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 1/2011 uvedeného v příloze č.
0063-11-P03,
2. Střední škole gastronomie a obchodu Zlín, Štefánikova 3015, 760 01 Zlín, IČ
47934832, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 980 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 2/2011 uvedeného v příloze č.
0063-11-P08,
3. Gymnáziu Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 688 011 Uherské Hradiště,
IČ 60371684, za porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění platném do 01.04.2009,
odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.028 Kč, dle platebního výměru na
odvod č. 3/2011 uvedeného v příloze č. 0063-11-P11 a penále ve výši 1.201 Kč dle
platebního výměru na penále č. 1/2011 uvedeného v příloze č. 0063-11-P12. Dále
pak za porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 18.882 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 4/2011 uvedeného v
příloze č. 0063-11-P13,
4. Střední odborné škole Luhačovice, Masarykova 101, 763 29 Luhačovice, IČ
61715999, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 30 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 5/2011 uvedeného v příloze č.
0063-11-P16;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady odvodu a penále vyměřeného Obci
Spytihněv, Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv, platebním výměrem na odvod č.
23/2010 dle přílohy č. 0063-11-P19 a platebním výměrem na penále č. 1/2011dle
přílohy č. 0063-11-P20,
2. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady odvodu a penále vyměřeného HC RI
OKNA Zlín, občasnkému sdružení, Březnická 4068, 760 01 Zlín, platebním
výmětem na odvod a na penále č. 2/2011 KŘ dle přílohy č. 0063-11-P24.

8.

Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti
příspěvkových organizací za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/11

schvaluje
harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací Zlínského kraje za rok 2010 dle přílohy č. 0073-11-P01;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2010 v termínu do 31.03.2011.

8/24

R02/11

9.

PO - vzdání se místa ředitele, platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/11

bere na vědomí
- vzdání se pracovního místa ředitele Střední odborné školy Slavičín, p. o., IČ
15527808, Ing. Miroslava Kadlece k 31.01.2011, dle přílohy č. 0067-11-P01,
- vzdání se pracovního místa ředitelky Domova s chráněným bydlením Fryšták, p.
o., IČ 70850950, Mgr. Marty Ševčíkové k 31.01.2011, dle přílohy č. 0067-11-P02,
- usnesení Zastupitelstva města Fryšták, dle přílohy č. 0067-11-P03;
stanovuje
s účinností od 01.02.2011 Ivě Kvapilové, zástupkyni statutárního orgánu Domova s
chráněným bydlením Fryšták, p. o., IČ 70850950, plat dle platového výměru v
příloze č. 0067-11-P04.

10.

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit odměny za 2. pololetí roku 2010 členům komisí Rady Zlínského kraje,
členům výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního orgánu
Zlínského kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo
zaměstnanci kraje, ve výši uvedené v příloze č. 0069-11-P01;
2. stanovit náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným
členům Zastupitelstva Zlínského kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, paušální částkou ve výši 150 Kč/hodina na rok 2011.

11.

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/11

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 0071-11-P01.

12.

Revitalizace tř. J. A. Bati ve Zlíně - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/11

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 735/3/140/007/11/10
na akci "Revitalizace tř. J. A. Bati ve Zlíně", dle přílohy č. 0050-11-P01;
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pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce "Revitalizace tř. J. A. Bati ve Zlíně";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2011 dle
přílohy č. 0050-11-P02.

13.

SPZ Holešov - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2011 dle
přílohy č. 0054-11-P01.

14.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 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. 0055-11-P01;
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0055-11-P02, umožňujícího využití
pozemků p. č. 147/3 a p. č. 147/13 v k. ú. Zahnašovice, pro účely zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy, vybudovaného v rámci stavby „PZ
Holešov, vývod VN27“;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- části pozemku p. č. 484/8, orná půda v katastrálním území Všetuly, obci Holešov,
do celkové výměry 8 500 m2, která bude z tohoto pozemku oddělena následně
zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze č.
0055-11-P04,
za pozemky ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu, a to:
- část pozemku p. č. 313/10, ostatní plocha v katastrálním území Třebětice, obci
Třebětice do výměry 350 m2, oddělené z původního pozemku následně
zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze č.
0055-11-P05,
- p. č. 496/1, orná půda,
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- p. č. 496/6, ostatní plocha,
- p. č. 496/7, orná půda,
- p. č. 496/8, ostatní plocha,
- p. č. 957/1, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, na LV č. 10002 pro k. ú. Všetuly a, obec Holešov;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0251/Z11/06 ze dne 22.03.2006 bod 2.a) - položka LV 3534 v k. ú. Všetuly v
příloze č. 0230-06-P03, bod 2 b) - položky LV 3534 v k. ú. Všetuly a není na LV v
k. ú. Třebětice v příloze č. 0230-06-P04.

15.

SPZ Holešov - Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1.
část - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10.
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ" dle přílohy č. 0061-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
CENTROPROJEKT a. s. se sídlem Zlín, Štefánikova 167, PSČ 760 30, IČ
26907241;
2. uzavření smlouvy s uchazečem CENTROPROJEKT a. s. se sídlem Zlín,
Štefánikova 167, PSČ 760 30, IČ 26907241, dle přílohy č. 0061-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0061-11-P02 v termínu do 21.02.2011;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Investiční příprava území průmyslové
zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ“
plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v termínu do 18.04.2011.

16.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/11

bere na vědomí
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Centrální objekty I. etapa – dodávka
projektové dokumentace“, dle přílohy č. 0062-11-P01;
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schvaluje
uzavření kupní smlouvy na odprodej projektové dokumentace vymezené v příloze
č. 0062-11-P03 s Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., se sídlem J. E. Purkyně
365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0062-11-P02.

17.

Sociální služby - dodatky investičních záměrů - ISPROFIN

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/11

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
553/3/100/073/02/09-02/01/11 s názvem "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice - zlepšení kvality bydlení - přístavba" dle přílohy č. 0051-11P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
621/3/100/078/08/09-02/01/11 s názvem "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zborovice - stavební úpravy Starého zámku" dle přílohy č. 0051-11P02;
3. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo s dodavatelem SMO, a. s., se sídlem
Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČ 42339839, na akci: "Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zborovice - stavební úpravy Starého zámku II. - dodávka
stavby" dle příloh č. 0051-11-P05, č. 0051-11-P07 až č. 0051-11-P11;
bere na vědomí
protokoly o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Domov pro osoby
se zdravotním postižením Zborovice – stavební úpravy Starého zámku II. dodávka stavby“ dle příloh č. 0051-11-P03 a č. 0051-11-P04.

18.

Rozpočtové opatření, smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a
poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0005/2011 dle přílohy č. 0053-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 673.000 Kč
mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, na projekt "Obloha na dlani" dle přílohy č. 0053-11-P01;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 23.800.000
Kč mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, na projekt "Regionální centrum pro strojírenství"
dle přílohy č. 0053-11-P02;
c) poskytnutí investiční dotace ve výši 3.445.000 Kč příspěvkové organizaci
Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, na realizaci projektu
"Regionální centrum pro strojírenství" dle přílohy č. 0053-11-P03.
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19.

Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/11

schvaluje
1. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 04/2011 příspěvkové organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na akci "Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti, p. o. – Centrum péče o tradiční lidovou kulturu" dle přílohy č.
0060-11-P01;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 01/2011 příspěvkové organizaci
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, na
dofinancování akce "Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín
– Rekonstrukce budovy školy" dle přílohy č. 0060-11-P02; za podmínky schválení
změny závazného vztahu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011, dle přílohy č.
0060-11-P04, Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 03/2011 příspěvkové organizaci
Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, na akci "SŠ oděvní a služeb
Vizovice – Stavební úpravy Domova mládeže" dle přílohy č. 0060-11-P03, za
podmínky schválení změny závazného vztahu rozpočtu Zlínského kraje na rok
2011, dle přílohy č. 0060-11-P04, Zastupitelstvem Zlínského kraje;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu závazných vztahů v kapitole 8.5.
Dotace organizacím zřízeným a založeným ZK rozpočtu Zlínského kraje na rok
2011, dle přílohy č. 0060-11-P04.

20.

Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/11

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu Muzea regionu Valašsko,
příspěvkové organizace, IČ 00098574, k posílení investičního fondu ve výši
200.000 Kč, dle přílohy č. 0059-11-P10;
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
663/3/090/043/12/09 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební obnova a
modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" dle přílohy č. 0059-11-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti" dle
přílohy č. 0059-11-P03;
3. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0059-11-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0006/2011 dle přílohy č. 0059-11-P05;
5. uzavření smlouvy o poskytnutí licence mezi Zlínským krajem a příspěvkovou
organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0059-11-P08;

13/24

R02/11

6. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574,
dle přílohy č. 0059-11-P11;
předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574,
dispoziční studii interiérů a expozic a restaurátorský průzkum a inventarizaci prvků
vymezené v příloze č. 0059-11-P08, za podmínky uzavření smlouvy o postoupení
licence a poskytnutí souhlasu s postoupením licence dle přílohy č. 0059-11-P09;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení investiční dotace na celkovou částku 3.649.000 Kč, příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Stavební obnova a
modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí", dle přílohy č. 0059-11-P02;
2. navýšení návratné finanční výpomoci na celkovou částku 25.000.000 Kč,
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci
"Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí", dle přílohy
č. 0059-11-P06;
3. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2.458.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti", dle přílohy č. 0059-11-P07.

21.

Závazek veřejné služby a smlouva o poskytnutí dotace TIC

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
mezi Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574, dle přílohy č. 0058-11-P01,
2. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.660.000 Kč
společnosti Technologické inovační centrum s. r. o., IČ 26963574, dle přílohy č.
0058-11-P02.

23.

Účelová neinvestiční dotace obci Žítková

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 51.668 Kč obci Žítková, Žítková 50, 687 74 Starý Hrozenkov, IČ 00542351, na
zajištění zimní údržby místní komunikace, po které je vedeno mezinárodní
autobusové spojení obcí Žítková a Drietoma;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0004/2011, dle přílohy č. 0040-11-P01.
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24.

Doprava - účelová neinvestiční dotace Českému červenému kříži

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/11

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku
Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín,
na propagaci BESIP při výukových programech zaměřených na poskytování první
pomoci a úrazovosti dětí a mládeže ve Zlínském kraji v roce 2011.

25.

Doprava - investiční záměry, investiční fond a odpisový plán ŘSZK, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/11

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 1 investičního záměru č. 728/3/110/158/10/10-01/12/10 k provedení
díla "Silnice II/493: Petrůvka-Slavičín, sesuv", o celkových nákladech 8.337.000
Kč, dle přílohy č. 0039-11-P02;
A2) dodatek č. 2 investičního záměru č. 715/3/110/151/08/10-02/12/10 k provedení
díla "Silnice III/49728: Mistřice-Javorovec, sesuv", o celkových nákladech
1.757.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P04;
A3) dodatek č. 3 investičního záměru č. 681/3/110/146/05/10-03/01/11 k provedení
díla "Silnice III/01875: Veselá, most ev. č. 01875-2", o celkových nákladech
5.435.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P06;
A4) dodatek č. 4 investičního záměru č. 624/3/110/132/08/09-04/01/11 k provedení
díla "Silnice III/49024: Ludkovice-Pradliska, ochrana vodárenského zdroje
Ludkovice", o celkových nákladech 89.926.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P08;
A5) dodatek č. 2 investičního záměru č. 647/3/110/140/10/09-02/01/11 k provedení
díla "Silnice II/495: Bylnice, most ev. č. 495-045 - křižovatka se silnicí I/57", o
celkových nákladech 82.424.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P10;
A6) dodatek č. 2 investičního záměru č. 642/3/110/135/10/09-02/01/11 k provedení
díla "Silnice II/492: Horní Lhota-Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493; 2. etapa Horní Lhota", o celkových nákladech 85.668.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P12;
A7) dodatek č. 2 investičního záměru č. 643/3/110/136/10/09-02/01/11 k provedení
díla "Silnice II/497: Šarovy-Březolupy", o celkových nákladech 128.577.000 Kč, dle
přílohy č. 0039-11-P14;
A8) dodatek č. 3 investičního záměru č. 477/3/110/113/05/08-03/01/11 k provedení
díla "Silnice II/422: Osvětimany, most ev. č. 422 - 7)", o celkových nákladech
9.711.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P16;
A9) dodatek č. 3 investičního záměru č. 646/3/110/139/10/09-03/01/11 k provedení
díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov-Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice", o
celkových nákladech 247.358.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P18;
A10) dodatek č. 2 investičního záměru č. 645/3/110/138/10/09-02/01/11 k
provedení díla "Silnice II/432: Kroměříž-Koryčany, část 12 (Roštín-Cetechovice),
část 15 (Koryčany, extravilán)", o celkových nákladech 45.795.000 Kč, dle přílohy
č. 0039-11-P20;
A11) dodatek č. 2 investičního záměru č. 644/3/110/137/10/09-02/01/11 k
provedení díla "Silnice II/432: Roštín, průtah obcí", o celkových nákladech
41.306.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P22;
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A12) dodatek č. 1 investičního záměru č. 703/3/110/150/06/10-01/01/11 k
provedení díla "Silniční váhy", o celkových nákladech 2.112.000 Kč, přílohy č.
0039-11-P24;
A13) dodatek č. 4 investičního záměru č. 648/3/110/141/10/09-04/01/11 k
provedení díla "Silnice II/495: Bojkovice, most ev. č. 495 - 028", o celkových
nákladech 57.065.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P26;
A14) dodatek č. 4 investičního záměru č. 666/3/110/142/12/09-01/01/11 k
provedení díla "Silnice III/4991: Ostrožská Lhota", o celkových nákladech
11.353.000 Kč, dle přílohy č. 0039-11-P28;
B. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 0039-11-P29;
C. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 0039-11-P30.

26.

Rodinné pasy 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu Rodinné pasy v roce 2011 mezi
Zlínským krajem a společností Sun Drive Communications, s. r. o., IČ 26941007,
se sídlem Haraštova 370/22, 620 00 Brno, dle přílohy č. 0078-11-P01.

27.

Kultura - smlouvy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/11

bere na vědomí
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu dle přílohy č. 0077-11-P01 a smlouvu o výpůjčce
dle přílohy č. 0077-11-P02 uzavřené Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
příspěvková organizace, IČ 00089982.

28.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0044-11-P01.
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29.

Veřejná zakázka "Zajištění konzultací standardů kvality sociálních služeb v
zařízeních poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/11

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce "Zajištění konzultací
standardů kvality sociálních služeb v zařízeních poskytujících sociální služby ve
Zlínském kraji" dle příloh č. 0074-11-P01 a č. 0074-11-P02;
schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky uchazeči APROXY s. r. o., se sídlem Osvoboditelů 91,
760 01 Zlín;
2. uzavření smlouvy s uchazečem APROXY s. r. o., se sídlem Osvoboditelů 91,
760 01 Zlín, IČ 29195462, dle přílohy č. 0074-11-P03.

30.

Podpora terénní práce ve Zlínském kraji v roce 2011 - schválení dotace na
projekt "Společné kroky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí přímé neinvestiční dotace ve výši
294.432 Kč občanskému sdružení ARGO, SPOLEČNOST DOBRÉ VŮLE, ZLÍN, IČ
00568813, na projekt „Společné kroky“ dle přílohy č. 0090-11-P01.

31.

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2011 dle přílohy č. 0075-11-P01;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10.000.000 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 092096, na zajištění financování
provozu dle přílohy č. 0075-11-P02.

32.

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 12 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0076-11-P01;
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2. dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0076-11-P02;
3. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro seniory Loučka, příspěvková
organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 0076-11-P03;
4. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková
organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 0076-11-P04;
5. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova pro seniory Napajedla, příspěvková
organizace, IČ 70850976, dle přílohy č. 0076-11-P05;
6. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro seniory Lukov, příspěvková
organizace, IČ 70850941, dle přílohy č. 0076-11-P06;
7. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova s chráněným bydlením Fryšták,
příspěvková organizace, IČ 70850950, dle přílohy č. 0076-11-P07;
8. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova s chráněným bydlením Zlín,
příspěvková organizace, IČ 70850887, dle přílohy č. 0076-11-P08;
9. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková
organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0076-11-P09;
10. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova na Dubíčku, příspěvková organizace,
IČ 70850968, dle přílohy č. 0076-11-P10;
11. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Hrádku, domova pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace, IČ 70850917, dle přílohy č. 0076-11-P11.

33.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0008/2011 dle přílohy č. 0089-11-P01.

34.

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí rozpis dotací ze státního rozpočtu v
roce 2010 pro školy a školská zařízení dle příloh č. 0084-11-P01 až č. 0084-11P04.

35.

Školství - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R02/11

schvaluje
investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
752/2/150/280/01/11 s názvem "Integrovaná střední škola-Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí oprava sociálních zařízení" dle přílohy č. 0081-11-P01 až č. 0081-11-P03 o
celkových nákladech 1.991.000 Kč;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným
vyhodnocením
realizace
investičního
požadavku
č.
752/2/150/280/01/11 s názvem "Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí oprava sociálních zařízení".

36.

Školství - odepsání pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R02/11

bere na vědomí
odepsání pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední odborné
učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, v účetním období roku 2010, vůči:
a) Korunagast, s. r. o., IČ 63497433, ve výši 108.998 Kč;
b) Let, a. s., IČ 00010553, ve výši 32.613 Kč;
c) Zeveta, a. s. v likvidaci, IČ 46900632, ve výši 50.115 Kč;
d) Královopolská strojírna Brno, státní podnik - v likvidaci, IČ 00008613, ve výši
31.082 Kč;
e) FELA, spol. s r. o., v konkurze, Horný Šianec 13, IČ 31417990, ve výši 51.778
Kč;
f) CUKROVARY Uherské Hradiště, státní podnik, IČ 00016292, ve výši 23.921 Kč;
g) MINAS, a. s., IČ 16361091, ve výši 95.454 Kč.

37.

Školství - změna zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Zlínského kraje Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická
škola Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 0087-11-P01.

38.

Projekt KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v
systému veřejné správy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R02/11

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu „KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a
Zlínského kraje v systému veřejné správy“ dle příloh č. 0085-11-P01 a č. 0085-11P02;

19/24

R02/11

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy" v
souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0085-11-P01 do konečné podoby
žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do
10.02.2011;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt
"KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné
správy" v termínu do 10.02.2011.

39.

Globální granty - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o
financování grantových projektů:
1. dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/2802/2008/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/01.0049 s příjemcem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, se sídlem nám T. G. Masaryka 2734, 760 01
Zlín, dle příloh č. 0082-11-P03 a č. 0082-11-P04,
2. dodatek č. 3 ke smlouvě č. D/2881/2008/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/01.0026 s příjemcem Základní škola Vidče, IČ 45211604, se
sídlem Vidče 181, 756 53, dle přílohy č. 0082-11-P06,
3. dodatek č. 3 ke smlouvě č. D/2886/2008/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/01.0061 s příjemcem Střední odborná škola Otrokovice, IČ
00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, dle přílohy č. 008211-P08,
4. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2741/2010/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/03.0037 s příjemcem Krajská pedagogicko-psychologická poradna
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, se
sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0082-11-P10 a č. 0082-11-P11,
5. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2551/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/02.0006 s příjemcem SEDUKON, o. p. s., IČ 25894099, se sídlem
Alejnikovova 1822/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle příloh č. 0082-11-P14 až č.
0082-11-P16.

40.

Školství - Návrh na udělení medaile MŠMT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R02/11

vyjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrné Medaile Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v 1. stupni:
- panu MgA. Viktoru Kozánkovi, pedagogovi Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž, dirigentovi školního symfonického orchestru konzervatoře, pedagogovi
hry na hoboj,
- panu PhDr. Jiřímu Šafaříkovi, pedagogovi Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž;
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ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrhy Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v termínu do 31.01.2011.

41.

Sportovec Zlínského kraje 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R02/11

bere na vědomí
výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského
kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2010 dle přílohy č. 0080-11-P01;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec
Zlínského kraje 2010 ve složení: předseda komise - Mgr. Josef Slovák, členové
komise – Pavel Bulis, Ing. Petr Hradecký, Mgr. Karel Jankovič, Milena Kovaříková,
Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., PhDr. Stanislav Minařík, PaedDr. Petr Navrátil,
Mgr. Jan Pargač, Ing. Filip Pastuszek, Květoslav Tichavský, tajemník - Ing. Tomáš
Duda.

42.

Zajištění podpory Software Assurance produktů Microsoft

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R02/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy se společností Microsoft Ireland Operation Limited, se sídlem
v Dublinu, Atrium Building Block B, Carmenthall Road, Sandyford Industrial Estate,
Irsko, na licenční program Enterprise Agreement za podmínek dle přílohy č. 004211-P01;
2. vypsání veřejné zakázky na dodávky s názvem "Zajištění Software Assurance v
rámci programu Enterprise Agreement k produktům Microsoft" formou otevřeného
nadlimitního řízení dle příloh č. 0042-11-P02 až č. 0042-11-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, RNDr. Zdena
Bukvicová, Ing. David Neulinger a náhradníky - Mgr. Zdeňka Haramijová, Alena
Žáčková, Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka
Haramijová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Pavel Hrubec, MBA, RNDr. Ivo Skrášek, Ing.
David Neulinger, RNDr. Zdenka Bukvicová, Mgr. Libor Fusek a náhradníky Ing.
Vladimír Kutý, Bedřich Polák, Martina Hromečková, DiS., Alena Žáčková, Mgr.
Zdeňka Haramijová;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "Zajištění Software Assurance v rámci programu
Enterprise Agreement k produktům Microsoft" dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v termínu do 27.06.2011;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění Software Assurance v rámci
programu Enterprise Agreement k produktům Microsoft" Radě Zlínského kraje v
termínu do 27.06.2011.

44.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FMIB, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R02/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2894/2010/KŘHS mezi Zlínským
krajem a společností FMIB, s. r. o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
25908898, dle přílohy č. 0049-11-P01.

45.

Uzavření smlouvy se společností STRABAG Property and Facility Services a.
s. ke správě budov č. 14 a č. 15

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R02/11

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění správy, provozování, údržby a souvisejících činností
mezi Zlínským krajem a společností STRABAG Property and Facility Services, a.
s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26157799, dle přílohy č. 004711-P01.

46.

Řídicí výbor realizace Informační strategie Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R02/11

jmenuje
Ing. Martina Kobzáně, vedoucího Odboru řízení dotačních programů, členem
Řídicího výboru realizace Informační strategie Zlínského kraje s účinností od
25.01.2011.
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47.

Metodický pokyn Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu
uvolněným členům zastupitelstva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R02/11

schvaluje
metodický pokyn MP/37/05/11 - Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého
fondu uvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č. 0045-11-P01.

48.

Zdravotnictví - KNTB - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R02/11

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje pronajatého Krajské
nemocnici T. Bati, a. s., č. 751/3/170/136/01/11 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Budova č. 10 – lůžková jednotka LDN (18 lůžek)" dle přílohy č. 0057-11-P01;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu pro akci "Krajská nemocnice
T. Bati, a. s. - Budova č. 10 – lůžková jednotka LDN (18 lůžek)", mezi Zlínským
krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ
27661989, dle přílohy č. 0057-11-P02;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2798/2010/INV na zpracování
projektové dokumentace akce "Krajská nemocnice T. Bati a. s. – centrální objekt",
dle přílohy č. 0057-11-P03;
zplnomocňuje
společnosti LT PROJEKT a. s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČ 29220785, a
CENTROPROJEKT a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 26907241, k provedení
úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce)
"Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - centrální objekt", dle přílohy č. 0057-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2011 dle
přílohy č. 0057-11-P05.

49.

Filharmonie B. Martinů, o. p. s. - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R02/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p.
s., IČ 00283924, dle přílohy č. 0092-11-P01.
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50.

Filharmonie B. Martinů o. p. s. - smlouva o nájmu nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R02/11

bere na vědomí
informaci o znění návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor, která bude
uzavírána mezi Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s, IČ 27673286, a statutárním
městem Zlín dle přílohy č. 0097-11-P01.

51.

Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
23.02.2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R02/11

schvaluje
návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
23.02.2011 uvedený v příloze č. 0070-11-P01.

Zlín 24. ledna 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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