R03/11

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 3. zasedání dne 07.02.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R03/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0137-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0867/R20/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje návrh smlouvy o dílo
vítězného uchazeče v termínu do 01.02.2011.“- na termín plnění 21.02.2011;
2. usnesení 0991/R23/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu k veřejné zakázce s
vybraným uchazečem v termínu do 31.01.2011, dle přílohy č. 1164-10-P02.“ - na
termín plnění 18.04.2011;
3. usnesení č. 1124/R25/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Ing. Haně
Příleské, člence Rady Zlínského kraje, zajistit realizaci konsolidačního plánu
KNTB, a. s., v termínu do 31.01.2011.“ - na termín plnění 07.03.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R03/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) XIII. ročníkem Mezinárodního atletického halového mítinku pořádaným
Tělovýchovnou jednotou Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve dnech 23.-24.02.2011
v Otrokovicích;
b) 16. ročníkem turnaje v malé kopané PRESS CUP 2011 pořádaným Klubem
novinářů SN ČR, IČ 66597293, dne 26.02.2011 ve Zlíně;
c) krajským kolem odborné soutěže oboru Automechanik - Hledáme mladé
technické talenty pořádaným Středním odborným učilištěm Valašské Klobouky, IČ
00054771, dne 23.03.2011 ve Valašských Kloboukách;
d) mistrovstvím Evropy fotbalových amatérů - Regions Cup 2011 pořádaným
Zlínským krajským fotbalovým svazem, IČ 70935882, v dubnu 2011;
e) 6. ročníkem výtvarné soutěže pro děti základních škol "Cestou dvou bratří"
pořádaným Arcibiskupstvím Olomouckým, IČ 00445151, v rámci projektu Velehrad
- Dny lidí dobré vůle 2011;
f) V. Reprezentačním vševalašským bálem pořádaným Folklorním sdružení ČR, IČ
00541206, dne 26.02.2011 v obci Hovězí;
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schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 6.000 Kč Střednímu odbornému učilišti Valašské Klobouky, IČ
00054771, na pořádání krajského kola odborné soutěže oboru Automechanik Hledáme mladé technické talenty dne 23.03.2011;
2. ve výši 35.000 Kč občanskému sdružení AUTO KLUB Březolupy v AČR, IČ
62831950, na pořádání VIII. ročníku "Slováckého oválu" dne 03.09.2011 v
Březolupech;
3. ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení Motosport klub Uherské Hradiště, IČ
26605996, na pořádání IX. Slováckého okruhu, ve dnech 07.-08.05.2011 ve
Starém Městě;
4. ve výši 30.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., OV Zlín, IČ 62181696, na
pořádání VI. Včelařské akademie ve dnech 09.-10.04.2011 ve Zlíně-Kostelci;
5. ve výši 5.000 Kč Základní škole Zlín, p. o., IČ 71008161, na pořádání 3. ročníku
eko-olympiády pro základní školy Zlínského kraje v květnu 2011 ve Zlíně-Štípa;
6. ve výši 65.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s., IČ
65822471, na účast na Mezinárodním festivalu pro mládežnické a školní orchestry
v ruském Petrohradě v květnu 2011;
7. ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení Světlovánek, IČ 26631130, na
pořádání 7. ročníku festivalu "Světlovský bál" ve dnech 09.-12.06.2011 v
Bojkovicích;
8. ve výši 20.000 Kč Folklornímu sdružení ČR, IČ 00541206, na pořádání V.
Reprezentačního vševalašského bálu, dne 26.02.2011 v obci Hovězí;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0015/2011 dle přílohy č. 0120-11-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) neinvestiční účelovou dotaci:
1. ve výši 45.000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, na
pořádání XIII. ročníku Mezinárodního atletického halového mítinku ve dnech 23.24.02.2011 v Otrokovicích;
2. ve výši 150.000 Kč Zlínskému krajskému fotbalovému svazu, IČ 70935882, na
pořádání mistrovství Evropy fotbalových amatérů - Regions Cup 2011 v dubnu
2011 ve Zlínském kraji;
b) investiční účelovou dotaci ve výši 100.000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra
Otrokovice, IČ 18152805, na nákup dvou lodí pro veslařský oddíl v Otrokovicích v
roce 2011;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2011 dle přílohy č. 0120-11-P02.

3.

Zapojení přebytku hospodaření z roku 2010 do rozpočtu roku 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R03/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0009/2011 dle přílohy č. 0115-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0010/2011 dle přílohy č. 0115-11-P02.
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4.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit
bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a
příslušenství:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. st. 1133, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0117-11-P01;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. st. 2257/5, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0117-11-P02;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín, k. ú. Příluky u Zlína:
- p. č. 127/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0117-11-P03;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 3901/7, ostatní plocha,
- p. č. 3972/11, ostatní plocha,
- p. č. st. 5955, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 7858/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0117-11-P04;
II. uložit
1. vedoucímu Odboru školství mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem
Gymnázia Jana Pivečky Slavičín zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v článku III. následně uzavřené Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku p. č. st. 1133 v k. ú. Slavičín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ
69797111, do vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 10 let od účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí;
2. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem Střední
školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště zajistit plnění všech
podmínek a povinností stanovených v článku III. následně uzavřené Smlouvy o
bezúplatném převodu pozemku p. č. st. 2257/5 v k. ú. Uherské Hradiště z
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví Zlínského kraje, a to
po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí;
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3. vedoucímu Odboru zdravotnictví zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v článku III. následně uzavřených Smluv o bezúplatném převodu
pozemků p. č. 127/16 v k. ú. Příluky u Zlína, p. č. 3901/7, p. č. 3972/11, p. č. st.
5955 a p. č. st. 7858/2 v k. ú. Zlín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111,
do vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí;
III. zrušit
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod B. 7. a bod B. 38;
- č. 0017/Z02/08 ze dne 17.12.2008 - bod A. 2;
předává
pozemky po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke
dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření, a to pozemek:
- uvedený pod bodem 1. tohoto usnesení příspěvkové organizaci Gymnázium
Jana Pivečky Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327, K
Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 46276327;
- uvedený pod bodem 2. tohoto usnesení příspěvkové organizaci Střední škola
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R03/11

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2313/7, ostatní plocha,
- p. č. 2313/8, ostatní plocha,
- p. č. 2313/9, ostatní plocha,
- p. č. 2313/17, ostatní plocha,
- p. č. 2316/8, ostatní plocha,
- p. č. 2316/13, ostatní plocha,
- p. č. 2316/17, ostatní plocha,
- p. č. 2316/18, ostatní plocha,
- p. č. 2319/9, ostatní plocha,
- p. č. 2319/10, ostatní plocha,
- p. č. 2319/14, ostatní plocha,
- p. č. 2319/18, ostatní plocha,
- p. č. 2319/19, ostatní plocha,
- p. č. 2678/23, ostatní plocha,
- p. č. 3102/102, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1470 pro obec a k. ú. Zlechov;
2. pozemku
- p. č. 5035/15, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 897 pro obec Popovice a k. ú.
Popovice u Uherského Hradiště;
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3. pozemků
- p. č. 7513/388, ostatní plocha,
- p. č. 7513/405, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
4. pozemků
- p. č. 5419/6, ostatní plocha,
- p. č. 5420/3, ostatní plocha,
- p. č. 5420/4, ostatní plocha,
- p. č. 5420/5, ostatní plocha,
- p. č. 5420/6, ostatní plocha,
- p. č. 5420/12, ostatní plocha,
- p. č. 5420/13, ostatní plocha,
- p. č. 5420/14, ostatní plocha,
- p. č. 5431/1, ostatní plocha,
- p. č. 5441/4, ostatní plocha,
- p. č. 5441/34, ostatní plocha,
- p. č. 5441/37, ostatní plocha,
- p. č. 5441/154, ostatní plocha,
- p. č. 5441/155, ostatní plocha,
- p. č. 5441/156, ostatní plocha,
- p. č. 5441/157, ostatní plocha,
- p. č. 5441/158, ostatní plocha,
- p. č. 5441/159, ostatní plocha,
- p. č. 5441/160, ostatní plocha,
- p. č. 5462/2, ostatní plocha,
- p. č. 5462/3, ostatní plocha,
- p. č. 5462/4, ostatní plocha,
- p. č. 5462/5, ostatní plocha,
- p. č. 5462/6, ostatní plocha,
- p. č. 5463/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 525 pro obec a k. ú. Pitín.

6.

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R03/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného obec Boršice, se sídlem Boršice 7,
PSČ 687 09, IČ 00290823, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku na pozemcích p. č. 4807/24, p. č. 4848/1, p. č.
4860/1, p. č. 4860/2, p. č. 4992/1, p. č. 4993/5, vše ostatní plocha, v k. ú. Boršice u
Buchlovic, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 25.400 Kč + DPH;
2. uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného
plynového zařízení a o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a SMP Net, s.
r. o., se sídlem Plynární 420/3, 702 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27768961, dle
přílohy č. 0121-11-P01;
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3. uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného
plynového zařízení a o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a SMP Net, s.
r. o., se sídlem Plynární 420/3, 702 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27768961, dle
přílohy č. 0121-11-P02;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0016/2011 dle přílohy č. 0121-11-P05.

7.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R03/11

ukládá
Tauferově střední odborné škole veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 769
01 Kroměříž, IČ 63459086, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 75.756,98 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 6/2011
uvedeného v příloze č. 0118-11-P03.

8.

Ediční plán Zlínského kraje na rok 2011 a změna ve složení Ediční rady
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R03/11

schvaluje
1. ediční plán Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 0116-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0011/2011 dle přílohy č. 0116-11-P03;
3. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, IČ 00092126, o 30.000 Kč na celkovou výši 18.227.000 Kč dle
přílohy č. 0116-11-P04;
odvolává
Ing. Milana Plesara z funkce předsedy Ediční rady Zlínského kraje;
jmenuje
RNDr. Gabrielu Sýkorovou Dvorníkovou do funkce předsedkyně Ediční rady
Zlínského kraje.

9.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit budoucí kupní smlouvu se společností
POKART spol. s r. o., se sídlem Josefa Skupy 1708, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ
25574311, dle přílohy č. 0110-11-P01.
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11.

Školství - Gymnázium a JŠ Zlín – dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R03/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium a JŠ Zlín –
Stavební úpravy“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 011211-P02 až č. 0112-11-P08, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0112-11-P09
a současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Ing.
David Neulinger a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. František Mikeštík,
Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Ing. Miroslav Trávníček, Mgr.
Alena Štachová, Ing. David Neulinger, Ing. Petr Vrbka, a náhradníky - Ing.
František Mikeštík, Šárka Lizancová, RNDr. Otakar Kanta, Martina Hromečková,
DiS., Lenka Cyrnerová, DiS.;
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 „Gymnázium a JŠ Zlín – Stavební úpravy“ podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci
ve znění přílohy č. 0112-11-P01.

12.

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice dodávka interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R03/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Domov pro
osoby se zdravotním postižením Zborovice – Stavební úpravy Starého zámku –
dodávka interiéru“ dle přílohy č. 0108-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem
Pasecká 2374, 760 01 Zlín, IČ 47917601;
2. uzavření smlouvy s uchazečem QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem
Pasecká 2374, 760 01 Zlín, IČ 47917601, dle přílohy č. 0108-11-P02.
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13.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č.
D/1217/2010/STR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1217/2010/STR dle přílohy č.
0125-11-P02.

14.

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. D/0460/2008/STR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o
partnerství č. D/0460/2008/STR dle přílohy č. 0124-11-P01.

15.

Agrární komora ZK - smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R03/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0017/2011 dle přílohy č. 0102-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 450.000 Kč společnosti Agrární komora Zlín, IČ 49432931, se sídlem
Bartošova 4393, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0102-11-P02,
b) ve výši 250.000 Kč společnosti Okresní agrární komora Kroměříž, IČ 49435418,
se sídlem nám. Míru 3287, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0102-11-P03,
c) ve výši 250.000 Kč společnosti Okresní agrární komora Uherské Hradiště, IČ
49434438, se sídlem Svatoplukova 346, 686 76 Uherské Hradiště, dle přílohy č.
0102-11-P04,
d) ve výši 250.000 Kč společnosti Agrární komora Valašska, IČ 47676515, se
sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0102-11-P05.

16.

Dotace na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněnými
živočichy - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R03/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0013/2011 dle přílohy č. 0100-11-P01.
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17.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 40

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 40 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části kanalizace obce Prakšice dle přílohy č. 0101-11P01.

18.

Prevence kriminality - projekt ZK "Nepřehlížejme domácí násilí"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R03/11

schvaluje
projekt Zlínského kraje "Nepřehlížejme domácí násilí" dle přílohy č. 0123-11-P01.

19.

Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R03/11

schvaluje
Transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor služby 5730896, poskytované v zařízení Domov pro osoby
se zdravotním postižením Zašová, začleněném do Sociálních služeb Vsetín,
příspěvkové organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0122-11-P01.

20.

Zdravotnictví - převod z rezervního fondu, odpisový plán a investiční fond v
roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R03/11

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje,
příspěvkové organizace, IČ 62182137, k posílení
investičního fondu ve výši 350.000 Kč, dle přílohy č. 0126-11-P03;
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2011, dle přílohy č. 012611-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje, IČ 62182137, na rok 2011, dle přílohy č. 0126-11-P02.
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21.

Převod nemovitosti z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. úplatný převod nemovitosti včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
- pozemek p. č. st. 615/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 72 m2, oddělený
z původního pozemku geometrickým plánem č. 1890-184/2010, ověřeným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Uherské Hradiště,
do vlastnictví společnosti Uherskohradišťská nemocnice, a. s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, za cenu ve výši 85.548 Kč;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2011 dle přílohy č. 0128-11-P02.

22.

Dotace - školství - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R03/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0018/2011 dle přílohy č. 0131-11-P01.

23.

Školství - investiční požadavek, investiční záměr, investiční fondy,
rozpočtové opatření, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R03/11

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2011:
a) příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle
přílohy č. 0135-11-P01;
b) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437,
dle přílohy č. 0135-11-P04;
c) příspěvkové organizace Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574,
dle přílohy č. 0135-11-P08;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0014/2011 dle přílohy č. 0135-11-P03;
3. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
753/2/150/281/01/11 s názvem "SPŠ Uherský Brod - Centrum progresivního
obrábění - nákup CNC obráběcího stroje" dle příloh č. 0135-11-P05 až č. 0135-11P07 o celkových nákladech 1.000.000 Kč;
4. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
754/3/150/282/01/11 s názvem "Integrovaná střední škola-Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Robotika nezná hranice" dle příloh č. 013511-P09 až č. 0135-11-P11 o celkových
nákladech 2.702.000 Kč;
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souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, k posílení investičního fondu organizace
ve výši 100.000 Kč;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným
vyhodnocením
realizace
investičního
požadavku
č.
753/2/150/281/01/11 s názvem "SPŠ Uherský Brod - Centrum progresivního
obrábění - nákup CNC obráběcího stroje";
2. 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 záměru č. 754/3/150/282/01/11
s názvem "Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí - Robotika nezná hranice".

24.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R03/11

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, a to automobil Škoda Favorit
135 LX, inventární číslo 6018, rok výroby 1993, pořizovací cena 157.409 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace odbornou firmou.

25.

Stanovisko zřizovatele k výuce vybraných předmětů v cizím jazyce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R03/11

souhlasí
s rozšířením výuky vybraných předmětů v cizím jazyce (Seminář z geografie,
Seminář ze základů společenských věd a Seminář z matematiky v anglickém
jazyce; Seminář z geografie a Seminář z dějepisu ve španělském jazyce; Kapitoly
z geografie, Kapitoly ze základů společenských věd a Kapitoly z matematiky v
anglickém jazyce; Kapitoly z geografie a Kapitoly z dějepisu ve španělském jazyce)
v Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504.
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26.

Školní hospodářství - záměr prodeje obchodního podílu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R03/11

jmenuje
výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek převodu 100 % obchodního podílu
Zlínského kraje ve společnosti Školní hospodářství, s. r. o., IČ 26938243, ve
složení:
předseda - Mgr. Josef Slovák, členové - Milena Kovaříková, Mgr. Renata
Navarová, Ing. Michal Hanačík, PhDr. Stanislav Minařík, Ing. Jaroslav Drozd;
náhradníci: JUDr. Milada Pavlíčková (za Mgr. Renatu Navarovou), Mgr. Simona
Krátká (za Ing. Michala Hanačíka), Ing. Bc. Miroslav Trávníček (za PhDr.
Stanislava Minaříka);
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměr převodu 100 % obchodního podílu
Zlínského kraje ve společnosti Školní hospodářství, s. r. o., IČ 26938243, formou
výběrového řízení, dle přílohy č. 0130-11-P02.

27.

Mezinárodní projekty ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R03/11

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Kvalita ve vzdělávání" dle příloh č. 013611-P01 a č. 0136-11-P02;
2. projektový a finanční rámec projektu "Kariéra budoucnosti" dle příloh č. 0136-11P03 a č. 0136-11-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit hejtmanovi Zlínského
kraje k podpisu finální verze projektových žádostí k projektům „Kvalita ve
vzdělávání“ a „Kariéra budoucnosti“ v termínu do 10.02.2011;
2. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit projektové žádosti ke
schválení Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v termínu do
21.02.2011.

28.

Globální granty - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o
financování grantového projektu č. D/2880/2008/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/01.0025 s příjemcem Základní škola Valašská Bystřice, IČ
48773689, dle příloh č. 0133-11-P02 a č. 0133-11-P03.
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29.

Dohody o splátkách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu schválit:
1. uzavření dohody o splátkách dle přílohy č. 0106-11-P01;
2. uzavření dohody o splátkách dle přílohy č. 0106-11-P02.

31.

Veřejná zakázka "Zabezpečení realizace Development center"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R03/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Zabezpečení
realizace Development center" dle přílohy č. 0107-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zabezpečení realizace
Development center", kterou předložil uchazeč T&CC s. r. o, se sídlem
Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3, IČ 25726943;
2. uzavření smlouvy s uchazečem T&CC s. r. o, se sídlem Vinohradská 184/2396,
130 52 Praha 3, IČ 25726943, dle příloh č. 0107-11-P02 a č. 0107-11-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle příloh č. 0107-11-P02 a č. 0107-11-P03 v termínu do
28.02.2011.

33.

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie se
společností Alpiq Zlín s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R03/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 320883 o dodávce a odběru tepelné energie
mezi Zlínským krajem a společností Alpiq Zlín s. r. o., se sídlem tř. Tomáše Bati
650, 760 01 Zlín, IČ 27406679, dle přílohy č. 0105-11-P01.
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34.

Sociální služby - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R03/11

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
321/3/100/052/10/06-04/01/11 s názvem "Sociální služby Uherské Hradiště - Vznik
oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory Buchlovice" dle přílohy
č. 0113-11-P01,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0012/2011 dle přílohy č. 0113-11-P02.

35.

Zdravotnictví - plán oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R03/11

vyjadřuje souhlas
1. s plánem oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2011 pronajatého:
a) Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 0127-11-P05,
b) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0127-11-P06,
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0127-11-P07;
d) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0127-11-P08;
2. s proplacením nákladů na opravy dle části 1. bodu a) - d) tohoto usnesení, a to
za podmínky včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči
Zlínskému kraji vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba
nájemného);
schvaluje
1. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 746/2/170/131/01/11
"Kroměřížská nemocnice a. s., Kroměříž – Oprava elektrických rozvodů centrálních
operačních sálů (dále jen COS) – 3. NP, jižní křídlo budovy A" Kroměřížské
nemocnice a. s., Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č.
0127-11-P12, o celkových nákladech 911.000 Kč;
2. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 747/2/170/132/01/11
"Kroměřížská nemocnice a. s., Kroměříž – výměna izolačně nevyhovujících oken
budov D a O" Kroměřížské nemocnice a. s., Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž,
IČ 27660532, dle přílohy č. 0127-11-P13, o celkových nákladech 1.300.000 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vyřazení nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje spočívajícího v odstranění staveb:
- stavba bez čp/če (budova 53), stavba občanského vybavení na pozemcích č. st.
1028/1, 1028/4, 1028/2, 1028/3, zapsaná na LV č. 412 příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Příluky u Zlína;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2011 dle přílohy č. 0127-11-P14.
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36.

Dodatky investičních záměrů - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R03/11

schvaluje
a) dodatky investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 603/3/150/238/07/09 - 02/01/11 s názvem
"Zelené gymnázium ve Slavičíně" dle přílohy č. 0138-11-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru č. 605/3/150/240/07/09 - 02/01/11 s názvem
"Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – stavební úpravy k realizaci
opatření úspor energie" dle přílohy č. 0138-11-P02;
3. dodatek č. 1 investičního záměru č. 611/3/150/246/07/09 - 01/01/11 s názvem
"ISŠ – COP Valašské Meziříčí – zateplení budov" dle přílohy č. 0138-11-P03;
4. dodatek č. 2 investičního záměru č. 613/3/150/248/07/09 - 02/01/11 s názvem
"Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti Valašské
Klobouky" dle přílohy č. 0138-11-P04;
5. dodatek č. 2 investičního záměru č. 615/3/150/250/07/09 - 02/01/11 s názvem
"Realizace opatření úspor energie na Škole oděvní a služeb Vizovice" dle přílohy č.
0138-11-P05;
6. dodatek č. 3 investičního záměru č. 607/3/150/242/07/09 - 03/01/11 s názvem
"Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm " dle přílohy č. 0138-11-P06;
7. dodatek č. 3 investičního záměru č. 609/3/150/244/07/09 - 03/01/11 s názvem
"SOU Uherský Brod – Realizace opatření úspor energie na SOU Uherský Brod" dle
přílohy č. 0138-11-P07;
8. dodatek č. 3 investičního záměru č. 616/3/150/251/07/09 - 03/01/11 s názvem
"Realizace opatření úspor energie na Domově mládeže Střední průmyslové školy
Uherský Brod" dle přílohy č. 0138-11-P08;
9. dodatek č. 2 investičního záměru č. 617/3/150/252/07/09 - 02/01/11 s názvem
"Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod – Stavební úpravy k realizaci úspor energie" dle přílohy č. 0138-11P09;
10. dodatek č. 2 investičního záměru č. 627/3/150/255/07/09 - 02/01/11 s názvem
"Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín – zateplení budovy
školy" dle přílohy č. 0138-11-P10;
11. dodatek č. 2 investičního záměru č. 526/3/100/067/09/08-02/01/11 s názvem
"Zajištění energetických úspor - DZP Medlovice"dle přílohy č. 0138-11-P19;
b) plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové organizace:
1. Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0138-11-P11;
2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 70891320, dle přílohy č.
0138-11-P12;
3. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 013811-P13;
4. Střední škola oděvní a služeb, IČ 00837237, dle přílohy č. 0138-11-P14;
5. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, dle přílohy č. 0138-11-P15;
6. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0138-11-P16;
7. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod, IČ 70891320, dle přílohy č. 0138-11-P17;
8. Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, dle
přílohy č. 0138-11-P18;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
1. ve výši 4.728.522 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín, IČ 46276327, na realizaci projektu „„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně“,
dle přílohy č. 0138-11-P20;
2. ve výši 17.103.094 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na realizaci projektu „Střední odborná
škola a gymnázium Staré Město - stavební úpravy k realizaci opatření úspor
energie“, dle přílohy č. 0138-11-P21;
3. ve výši 14.070.580 Kč s příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola –
Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na realizaci projektu „ISŠ - COP Valašské
Meziříčí - zateplení budov“, dle přílohy č. 0138-11-P22;
4. ve výši 13.975.774 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, IČ 00054771, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor
energie na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky“, dle přílohy č. 0138-11P23;
5. ve výši 6.886.966 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, IČ 00837237, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na
Střední škole oděvní a služeb Vizovice“ dle přílohy č. 0138-11-P24;
6. ve výši 25.040.651 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci
projektu „Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm“, dle přílohy č. 0138-11-P25;
7. ve výši 5.017.453 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
Uherský Brod, IČ 00055107, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor
energie na Středním odborném učilišti Uherský Brod“, dle přílohy č. 0138-11-P26;
8. ve výši 2.720.321 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola
Uherský Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor
energie na Domově mládeže Střední průmyslové školy Uherský Brod“, dle přílohy
č. 0138-11-P27;
9. ve výši 8.017.185 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium J. A. Komenského
a Jazyková škola s právem státní zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, na
realizaci projektu „Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod – stavební úpravy k realizaci úspor energie“, dle
přílohy č. 0138-11-P28;
10. ve výši 3.884.339 Kč s příspěvkovou organizací Dětský domov, Základní škola
speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, na realizaci projektu „Dětský domov,
Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy“, dle
přílohy č. 0138-11-P29;
b) změnu č. 3 rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 16/2010/ŘDP, které bylo
vydáno příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, název akce „Opatření úspor
energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm“, dle přílohy č. 0138-11-P30;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2011, dle přílohy č. 0138-11-P31.
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37.

Veřejná zakázka "Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2012"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R03/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem „NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ
ENERGIE PRO ODBĚRNÁ MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012“ formou
jednacího řízení bez uveřejnění na Energetické burze organizované
Českomoravskou komoditní burzou Kladno, v souladu s platnou legislativou na
základě uzavřené smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
mezi Zlínským krajem a společností FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr.
Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČ 26439573, ve znění přílohy č. 0139-11-P01,
2. uzavření dohody o úpravě některých dalších práv a povinností v souvislosti se
zadáním veřejné zakázky na nákup a dodávku elektrické energie pro odběrná
místa Zlínského kraje na rok 2012 dle přílohy č. 0139-11-P03 mezi Zlínským
krajem a jednotlivými obchodními společnostmi a obecně prospěšnými
společnostmi uvedenými v příloze č. 0139-11-P04;
zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
společnost FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01,
IČ 26439573, k provádění úkonů dle plné moci ve znění přílohy č. 0139-11-P01;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek: Libor Lukáš, Ing. Jaroslav Drozd, Ing.
Petr Hradecký, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková, a náhradníky: Mgr.
Josef Slovák, Milena Kovaříková, Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Pavel Hrubec a Ing.
Jan Vidomus;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací
ceny za budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či
opakování aukce v případě nevyhovujících nabídek;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím odboru investic
zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODBĚRNÁ MÍSTA
ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012“ plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle smlouvy o
zprostředkování burzovních komoditních obchodů, v termínu do 30.06.2011;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých
dotčených organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p.
s., s cílem připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost
dotčených odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s
výsledkem veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k
veřejné zakázce "NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODBĚRNÁ
MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012", v termínu do 30.6.2011;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči
k veřejné zakázce "NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO
ODBĚRNÁ MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012" za podmínek vzešlých ze
zadávacího řízení.
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38.

Iktové centrum v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R03/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas se spoluúčastí Zlínského kraje na
financování realizace projektu přístrojového vybavení Iktového centra Krajské
nemocnice T. Bati, a. s., podporovaného Integrovaným operačním programem,
oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2a
Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí
zdravotnických zařízení včetně technického zázemí, ve výši 15 % způsobilých
výdajů projektu, maximálně však ve výši 3.750.000 Kč.

39.

Veřejná zakázka "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R03/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné
dopravy ve Zlínském kraji“ dle přílohy č. 0111-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč Colsys s.
r. o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČ 14799634;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Colsys s. r. o., se sídlem Buštěhradská 109, 272
03 Kladno-Dubí, IČ 14799634, dle přílohy č. 0111-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
s ukončením veřejné zakázky "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji" plynoucích ze zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do
30.04.2011;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit Radě Zlínského kraje ke
schválení investiční záměr a aktualizovaný finanční a projektový rámec projektu
"Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve
Zlínském kraji" v termínu do 21.02.2011.
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40.

Doplněný návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 23.02.2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R03/11

schvaluje
doplněný návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
23.02.2011 uvedený v příloze č. 0114-11-P01.

41.

Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R03/11

bere na vědomí
odstoupení Ing. Tomáše Šimčíka, z funkce člena Zastupitelstva Zlínského kraje;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. odvolat Ing. Tomáše Šimčíka z funkce člena výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava;
2. zvolit Mgr. Josefa Slováka členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava.

Zlín 7. února 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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