R04/11
PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 4. zasedání dne 21.02.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R04/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0174-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. 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 21.02.2011.“- na termín
plnění 21.03.2011;
2. usnesení č. 0109/R03/11 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit projektové žádosti ke
schválení Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v termínu do
21.02.2011.“- na termín plnění 07.03.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R04/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) projektem „Život není zebra“ realizovaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ
70883521, ve dnech 21.-26.02.2011 v sídle Zlínského kraje s výstavou aktivit
neziskových organizací Zlínského kraje;
b) I. a II. Mezinárodní výstavou koček v Uherském Hradišti pořádanou Českým
svazem chovatelů Základní organizace chovatelů koček Zlín, IČ 71164961, ve
dnech 19.-20.03.2011;
c) oslavami 100. výročí založení školy pro sluchově postižené ve Valašském
Meziříčí pořádanými MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, p. o., IČ 00843598, dne
25.03.2011;
d) Zlínským tanečním Festivalem 2011 pořádaným Tanečním klubem Fortuna Zlín,
IČ 48472166, ve dnech 16.-17.04.2011;
e) VI. ročníkem trienále Nový zlínský salon pořádaným Krajskou galerií výtvarného
umění ve Zlíně, IČ 00094889, ve dnech 03.05.-28.08.2011 v Domě umění ve Zlíně;
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f) XVI. ročníkem Mezinárodního fotbalového turnaje přípravek „O pohár
osvobození města Otrokovice“ pořádaným TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve
dnech 06.-08.05.2011 v Otrokovicích;
g) Mezinárodním turnajem v šermu fleretem a kordem - o Pohár Sportovního
šermu Zlín pořádaným Sportovním šermem Zlín, IČ 22844406, dne 07.05.2011 ve
Zlíně;
h) mezinárodní konferencí „Dobrovolnictví-opora občanské společnosti. Čeho jsme
dosáhli, kam směřujeme“ pořádanou Klubem Unesco Kroměříž, IČ 47934778, ve
dnech 09.-10.05.2011 v Kroměříži;
i) Mistrovstvím ČR v kulturistice mužů, žen a masters pořádaným sdružením Tgym-sportovní klub kulturistiky-fitness, IČ 22815210, dne 14.05.2011;
j) IV. ročníkem Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2011 pořádaným
obcí Držková, IČ 00568546, ve dnech 20.-28.05.2011;
k) 2. ročníkem Poháru moravsko-slovenského partnerství v parkurovém skákání
pořádaným Jezdeckým klubem AZAVERO, IČ 27058972, dne 21.05.2011 v
Holešově (ČR) a 25.06.2011 v Trenčíně (SR);
l) cyklokonferencí „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR“ pořádanou
Centrem dopravního výzkumu, v. v. ., IČ 44994575, ve dnech 31.05.-01.06.2011 v
Uherském Hradišti a 02.-03.06.2011 ve Velkých Karlovicích;
m) 13. ročníkem semináře „Dítě v krizi - Aktuální krize dnešních dětí“ pořádaným
společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ 25076914, ve dnech
01.-02.06.2011 ve Zlíně;
n) účastí Zlínského pěveckého sboru Cantica-laetitia, IČ 27019594, na celostátní
nesoutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů s názvem „Světlo za Lidice“ za
Zlínský kraj pořádanou Památníkem Lidice, příspěvková organizace Ministerstva
kultury, IČ 70886342, dne 11.06.2011;
o) účastí reprezentantů TJ voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na mezinárodním
závodu kategorie CVI ve dnech 18.-19.06.2011 v Pezinku (SR);
p) 6. ročníkem Výstavy chovatelů koní Moravy a Slezska pořádaným Zemským
hřebčincem Tlumačov, IČ 13695673, ve dnech 02.-03.07.2011;
r) Krajským kolem soutěže mladých hasičů PLAMEN a Hasičského dorostu dne
11.06.2011 v Uherském Brodě, Krajským kolem soutěže mužů a žen v požárním
sportu dne 06.08.2011 v Otrokovicích, Soutěží mladých hasičů "O pohár ředitelky
HZS ZL kraje" dne 11.09.2011 v Hovězí, Soutěží mužů a žen v požárním útoku "O
zlatý pohár hejtmana ZL kraje" dne 17.09.2011 v Bezměrově a Krajským setkáním
Zasloužilých hasičů ZL kraje dne 30.09.2011 v Lidečku pořádanými SH ČMS Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 30.000 Kč Klubu Unesco Kroměříž, IČ 47934778, na pořádání
mezinárodní konference Dobrovolnictví-opora občanské společnosti. Čeho jsme
dosáhli, kam směřujeme, ve dnech 09.-10.05.2011;
2. ve výši 40.000 Kč Jezdeckému klubu AZAVERO, o. s., IČ 27058972, na
pořádání 2. ročníku Poháru moravsko-slovenského partnerství v parkurovém
skákání dne 21.05.2011 v Holešově (ČR) a 25.06.2011 v Trenčíně (SR);
3. ve výši 80.000 Kč Centru dopravního výzkumu, v. v. i., IČ 44994575, na
pořádání cyklokoference „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR“", a to
ve výši 40.000 Kč pro první část ve dnech 31.05.-01.06.2011 v Uherském Hradišti
a ve výši 40.000 Kč pro druhou část ve dnech 02.-03.06.2011 ve Velkých
Karlovicích;
4. ve výši 10.000 Kč společnosti KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ
25076914, na pořádání 13. ročníku semináře „Dítě v krizi - aktuální krize dnešních
dětí“ ve dnech 01.-02.06.2011 ve Zlíně;
5. ve výši 40.000 Kč Tělovýchovné jednotě voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na účast
reprezentantů na mezinárodních závodech kategorie CVI ve dnech 18.-19.06.2011
v Pezinku (SR);
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6. ve výši 25.000 Kč Zemskému hřebčinci Tlumačov, IČ 13695673, na pořádání 6.
ročníku Výstavy chovatelů koní Moravy a Slezska ve dnech 02.-03.07.2011;
7. ve výši 40.000 Kč Základní škole Luhačovice, IČ 49156608, na nákup
sportovního vybavení víceúčelového sportovního hřiště u ZŠ v Luhačovicích v roce
2011.

3.

Změny ve složení výborů ZZK a komisí RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R04/11

odvolává
s účinností od 22.02.2011 členku Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou
prevenci a prevenci kriminality paní Bc. Silvii Derkovou;
jmenuje
1. pana Mgr. Romana Macha členem Komise Rady Zlínského kraje pro
protidrogovou prevenci a prevenci kriminality s účinností od 22.02.2011;
2. pana Miroslava Chumchala do funkce člena Komise Rady Zlínského kraje pro
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. odvolat z funkce člena Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Zlínského
kraje Ing. Josefa Vaculu;
2. odvolat z funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje Ing.
Libora Karáska;
3. zvolit do funkce člena Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Zlínského
kraje pana Lukáše Juřičku;
4. zvolit do funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje pana
Jiřího Částečku.

4.

Závěrečné zprávy o mimořádných událostech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R04/11

bere na vědomí
závěrečné zprávy o mimořádných událostech:
1. v Domově pro seniory Buchlovice, dle přílohy č. 0155-11-P01,
2. v Domově pro seniory Loučka, dle přílohy č. 0155-11-P02.
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5.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R04/11

souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, a to osobní automobil Škoda Felicia LXI EFF613, reg. značka KME
67-16, inv. číslo 6-444 200-022, pořizovací cena 258.691 Kč, zůstatková cena 0
Kč, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
2. s pronájmem části pozemku p. č. 247/2, ostatní plocha, o výměře 365 m2 v k. ú.
Kotojedy příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, společnosti BENZINA, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 127,
Praha 4, PSČ 14000, IČ 60193328, na dobu určitou od 01.03.2011 do 31.12.2015
za nájemné ve výši 36.500 + DPH za období od 01.03.2011 do 31.12.2011 a ve
výši 36.500 Kč/rok + DPH od 01.01.2012, dle přílohy č. 0152-11-P02;
3. s pronájmem části pozemku p. č. 1986/18, ostatní plocha, o výměře 70 m2 v k.
ú. Poličná příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, společnosti VESNIČANKA - NOVÁK s. r. o., se sídlem
Podnikatelská 565, Běchovice, Praha 9 , PSČ 19011, IČ 24671444, na dobu
určitou od 01.04.2011 do 16.07.2015 za nájemné ve výši 7.000 Kč/rok + DPH dle
přílohy č. 0152-11-P03;
4. s pronájmem části pozemku p. č. 2189/1, ostatní plocha, o výměře 18 m2 v k. ú.
Stříbrnice u Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, obci Stříbrnice, se sídlem Stříbrnice
124, PSČ 687 09, IČ 00542229, na dobu určitou od 22.02.2011 do 21.02.2016 za
nájemné ve výši 90 Kč/rok dle přílohy č. 0152-11-P04;
schvaluje
1. 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 - VTL plynovodu včetně jeho
součástí v pozemku č. PK 1379, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2661-9/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.000 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ
70890013, strpět:
- umístění stavby silnice II/495 včetně jejích součástí - mostu ev. č. 495-028,
chodníků na mostním objektu, mostních opěr s mostními křídly a opevnění břehů v
rámci realizace stavby "Silnice II/495: Bojkovice, most ev. č. 495 - 028" na
pozemku p. č. 5425/2, vodní plocha, v k. ú. Bojkovice, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 1366-334/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice II/495 vč. její součástí a příslušenství,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
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3. zřízení věcného břemene pro oprávněného Svazek obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko - Kelečsko, se sídlem Náměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí, IČ
70956545, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování stavby autobusové zastávky na pozemku p. č. 1076,
ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Valašské Meziříčí-město, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, údržbou a opravami
autobusové zastávky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární
420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení - plynovodu NTL včetně
ochranného pásma v pozemku p. č. 352, ostatní plocha, v k. ú. Valašské Meziříčíměsto, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozem, opravami a údržbou plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.700 Kč + DPH.

6.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R04/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. zrušit výběrová řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej majetku
Zlínského kraje vyhlášené záměry evid. č. EKO/050/10 a EKO/051/10 schválenými
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0394/Z13/10 ze dne 15.12.2010, bod
2 a 3.
II. schválit záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí
a příslušenství, a to:
nemovitostí
- stavby bez čp/če. jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1866,
- p. č. 1866, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavby bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1868,
- p. č. 1868, zastavená plocha a nádvoří,
- p. č. 1867, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1869, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín, formou
výběrového řízení dle přílohy č. 0153-11-P01.
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7.

PO - jmenování ředitelů, platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R04/11

jmenuje
s účinností od 01.03.2011
1. Mgr. Renatu Ryškovou na pracovní místo ředitelky Odborného učiliště Kelč, p.
o., IČ 00843318, dle přílohy č. 0157-11-P01,
2. Bc. Yvettu Mendlovou na pracovní místo ředitelky Dětského domova Bojkovice,
p. o., IČ 60371803, dle přílohy č. 0157-11-P02;
stanovuje
a) s účinností od 01.03.2011 plat:
1. Mgr. Renatě Ryškové v souvislosti se jmenováním na pracovní místo ředitelky
Odborného učiliště Kelč, p. o, IČ 00843318, platovým výměrem dle přílohy č.
0157-11-P03
2. Bc. Yvettě Mendlové v souvislosti se jmenováním na pracovní místo ředitelky
Dětského domova Bojkovice, p. o, IČ 60371803, platovým výměrem dle přílohy č.
0157-11-P04
3. Ing. Miroslavu Školoudíkovi, řediteli Střední školy – Centra odborné přípravy
Kroměříž, p. o., IČ 00568945, platovým výměrem dle přílohy č. 0157-11-P05
4. Miladě Grimové, ředitelce Základní umělecké školy Otrokovice, p. o., IČ
00839311, platovým výměrem dle přílohy č. 0157-11-P06,
5. Františku Říhovi, řediteli Základní umělecké školy Uherský Ostroh, p. o., IČ
46254277, platovým výměrem dle přílohy č. 0157-11-P07,
6. Emílii Šimordové, ředitelce Základní umělecké školy Hulín, p. o., IČ 63458641,
platovým výměrem dle přílohy č. 0157-11-P08,
7. Jaromíru Štěpánovi, řediteli Dětského domova Zašová, p. o., IČ 60990597,
platovým výměrem dle přílohy č. 0157-11-P09,
b) s účinností od 01.01.2011 plat Mgr. Lubomíru Bienertovi, řediteli Základní školy
praktické Bojkovice, p. o., IČ 60371676, platovým výměrem dle přílohy č. 0157-11P10;
ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje č. 0005/R01/11 ze dne 10.01.2011, kterým
Rada Zlínského kraje stanovila s účinností od 01.01.2011 Mgr. Lubomíru
Bienertovi, řediteli Základní školy praktické Bojkovice, p. o., plat dle přílohy č.
0020-11-P01.

8.

Finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R04/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0025/2011 dle přílohy č. 0156-11-P01.
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10.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R04/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby", formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0149-11-P02 až č. 0149-11-P09;
3. uzavření mandátní smlouvy na výkon práv a povinností zadavatele veřejné
zakázky "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby"
spočívající v zastupování Zlínského kraje a organizačním zajištění celého průběhu
zadávacího řízení se společností RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, dle přílohy č. 0149-11-P10;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0024/2011 dle přílohy č. 0149-11-P12;
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 (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení
výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby" podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci uvedené v příloze č. 0149-11-P01.

11.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R04/11

schvaluje
1. 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. 0148-11-P01, umožňující využití
pozemků p. č. 147/5 a p. č. 147/7 v k. ú. Zahnašovice pro účely zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy, vybudovaného v rámci stavby „Holešov,
prům.zona-kab.VN-POKART“;
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. 0148-11-P03, umožňující využití
pozemku p. č. 2760/1 v k. ú. Holešov pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy, vybudovaného v rámci stavby "Holešov, kab. VN, Industry
Servis ZK".
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12.

SPZ Holešov - Projektové řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R04/11

schvaluje
1. procesní pravidla projektového týmu SPZ Holešov dle přílohy č. 0151-11-P01;
2. složení projektového týmu: garant projektového týmu - Libor Lukáš, vedoucí
projektového týmu - Ing. Jakub Černoch, členové projektového týmu - Ing. Věra
Fousková, Ing. Milan Hudec, Ing. Michal Hanačík, Mgr. Renata Navarová, Mgr.
Milan Filip, s účinností od 21.02.2011;
jmenuje
Ing. Jakuba Černocha vedoucím projektového týmu SPZ Holešov.

13.

Dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R04/11

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
654/3/090/041/11/09 - 03/02/11 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. p. o. přístavba depozitáře v Otrokovicích - 1. etapa" dle přílohy č. 0150-11-P01;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2011, dle přílohy č. 0150-11P02;
3. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
IČ 00089982, na rok 2011, dle přílohy č. 0150-11-P03;
4. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
697/3/150/274/06/10 - 01/01/11 "Gymnázium a JŠ Zlín - Stavební úpravy" dle
přílohy č. 0150-11-P04;
5. plán tvorby a použití investiční fondu příspěvkové organizace Gymnázium a JŠ
Zlín, IČ 00559504, na rok 2011, dle přílohy č. 0150-11-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0026/2011 dle přílohy č. 0150-11-P06;
7. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
670/3/100/085/03/10 - 02/02/11 "Domov se zvláštním režimem Loučka, stavební
úpravy - I. etapa" dle přílohy č. 0150-11- P07;
8. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
628/3/100/080/09/09 – 03/02/11 "Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm –
rekonstrukce hygienických jader" dle přílohy č. 0150-11- P08;
9. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 – 01/02/11 "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" dle přílohy
č. 0150-11-P09;
10. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby
Vsetín, IČ 49562827, na rok 2011, dle přílohy č. 0150-11-P10;
11. odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na
rok 2011, dle přílohy č. 0150-11-P11;
12. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
632/3/170/106/10/09 – 01/02/11 "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
p. o. - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště" dle přílohy č. 0150-11-P12;
13. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
618/3/170/103/07/09 – 03/02/11 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – budova 25 –
pracoviště angiografie" dle přílohy č. 0150-11-P13;
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14. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
695/3/170/120/06/10 – 01/02/11 "Kroměřížská nemocnice a. s. – rekonstrukce
kuchyně" dle přílohy č. 0150-11-P14;
15. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
635/3/170/109/10/09 – 01/02/11 „Realizace opatření úspor energie v areálu
Uherskohradišťské nemocnice, a. s. – Rozvody vody a ochrana proti legionele" dle
přílohy č. 0150-11-P15;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Gymnázium a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, k posílení
investičního fondu organizace ve výši 90.000 Kč dle přílohy č. 0150-11-P17.

14.

Investiční záměr - projekt KORIS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R04/11

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového záměru a finančního rámce individuálního projektu
Komplexní odbavovací řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve
Zlínském kraji dle příloh č. 0143-11-P01 a č. 0143-11-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
744/3/120/001/11/10 na akci KORIS-komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0143-11-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0027/2011 dle přílohy č. 0143-11-P08;
odvolává
Ing. Zdeňka Blažka z funkce člena Řídicího výboru pro realizaci integrovaného
projektu Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji;
jmenuje
Mgr. Evu Štauderovou členkou Řídicího výboru pro realizaci integrovaného
projektu Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji.

15.

Zpracování „Programu rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského
kraje“ - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R04/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0021/2011 dle přílohy č. 0142-11-P01.
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16.

Otevřené brány 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R04/11

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu mezd průvodců v sakrálních
památkách, a to:
a) Matici Svatohostýnské, Svatý Hostýn 115, Bystřice pod Hostýnem, IČ
00206776, ve výši 22.000 Kč,
b) Římskokatolické farnosti Vsetín, Horní náměstí 134, Vsetín, IČ 48739341, ve
výši 22.000 Kč,
c) Římskokatolické farnosti Chropyně, Komenského 31, Chropyně, IČ 18189415,
ve výši 10.000 Kč,
d) Římskokatolické farnosti Sv. Mořice, Stojanovo nám. 5, Kroměříž, IČ 65268831,
ve výši 52.000 Kč,
e) Římskokatolické farnosti Panny Marie, Riegrovo náměstí 165, Kroměříž,
IČ46998110, ve výši 22.000 Kč,
f) Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín- Štípa, IČ 48471712,
ve výši 30.000 Kč,
g) Římskokatolické farnosti svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, IČ
40995356, ve výši 22.000 Kč,
h) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Zlín, Slovenská 3063, Zlín, IČ
46311432, ve výši 10.000 Kč,
i) Římskokatolické farnosti Zlín–Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, Zlín–
Malenovice, IČ 44125917, ve výši 10.000 Kč,
j) Římskokatolické farnosti Provodov, Provodov 200, IČ 48471704, ve výši 10.000
Kč,
k) Římskokatolické farnosti Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod,
IČ 46256598, ve výši 10.000 Kč,
l) Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36, Uherské
Hradiště, IČ 46257918, ve výši 30.000 Kč,
m) Římskokatolické farnosti Rajnochovice, Rajnochovice12, IČ 47930411, ve výši:
10.000 Kč,
n) Římskokatolické farnosti Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411, ve výši
10.000 Kč,
o) Římskokatolické farnosti Zašová, Zašová 44, IČ 48739669, ve výši 10.000 Kč,
p) Římskokatolické farnosti Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov, IČ
47930217, ve výši 10.000 Kč;
q) Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 47997796, ve výši 25.000 Kč;
r) Římskokatolické farnosti Luhačovice, Pod kamennou 1000, Luhačovice, IČ
00543080, ve výši 25.000 Kč;
2. uzavření smluv o spolupráci mezi Zlínským krajem a:
a) Římskokatolickou duchovní správou na Svatém Hostýně, Svatý Hostýn 107,
Bystřice pod Hostýnem, IČ 46998497, a Maticí Svatohostýnskou, Svatý Hostýn
115, Bystřice pod Hostýnem, IČ 00206776, a obcí Chvalčov, Obřanská 145,
Chvalčov, IČ 00488895, a městem Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí
137, Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, dle přílohy č. 0162-11-P03,
b) Římskokatolickou farností Vsetín, Horní náměstí 134, Vsetín, IČ 48739341, a
městem Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, IČ 00304450, dle přílohy č. 0162-11-P04,
c) Římskokatolickou farností Chropyně, Komenského 31, Chropyně, IČ 18189415,
a městem Chropyně, nám. Svobody 29, Chropyně, IČ 00287245, dle přílohy č.
0162-11-P05,
d) Římskokatolickou farností sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo náměstí 5,
Kroměříž, IČ 65268831, a městem Kroměříž, Velké Náměstí 115/1, Kroměříž, IČ
00287351, dle přílohy č. 0162-11-P06,
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e) Římskokatolickou farností Panny Marie, Riegrovo náměstí 165, Kroměříž, IČ
46998110, dle přílohy č. 0162-11-P07,
f) Římskokatolickou farností Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín-Štípa, IČ 48471712,
a statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 016211-P08,
g) Římskokatolickou farností svatého Filip a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, IČ
40995356, a statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy
č. 0162-11-P09,
h) Farním sborem Českobratrské církve evangelické Zlín, Slovenská 3063, Zlín, IČ
46311432, a statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy
č. 0162-11-P10,
i) Římskokatolickou farností Zlín–Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, Zlín–
Malenovice, IČ 44125917, a obcí Tečovice, Tečovice 18, IČ 00568741, dle přílohy
č. 0162-11-P11,
j) Římskokatolickou farností Provodov, Provodov 200, IČ 48471704, a obcí
Provodov, Provodov 233, IČ 00284378, dle přílohy č. 0162-11-P12,
k) Římskokatolické farnosti Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod,
IČ 46256598, a městem Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod,
IČ 00291463, dle přílohy č. 0162-11-P13,
l) Římskokatolickou farností Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, Uherské
Hradiště, IČ 46257918, a městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0162-11-P14,
m) Římskokatolickou farností Rajnochovice, Rajnochovice12, IČ 47930411, a obcí
Rajnochovice, Rajnochovice 144, IČ 00287661, dle přílohy č. 0162-11-P15,
n) Římskokatolickou farností Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411, a obcí
Střílky, Koryčanská 47, Střílky, IČ 002877776, dle přílohy č. 0162-11-P16,
o) Římskokatolickou farností Zašová, Zašová 44, IČ 48739669, a obcí Zašová,
Zašová 36, IČ 00304476, dle přílohy č. 0162-11-P17,
p) Římskokatolickou farností v Holešově, nám. dr. E. Beneše 40, Holešov, IČ
47930217, a Městem Holešov, nám. Dr. E. Beneše 628, Holešov, IČ 00287172,
dle přílohy č. 0162-11-P18,
q) Římskokatolickou farností Velké Karlovice, Velké Karlovice 274, IČ 48739511, a
obcí Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, IČ 00304417, dle přílohy č. 0162-11-P19,
za podmínky schválení poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč obci Velké Karlovice
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
r) Římskokatolickou farností Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 47997796, a městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo
náměstí 128, IČ00304271, dle přílohy č. 0162-11-P20,
s) Římskokatolickou farností Luhačovice, Pod Kamennou 1000, IČ 00543080,
Luhačovice, a městem Luhačovice, Náměstí 28. října 543, Luhačovice, IČ
00284165, dle přílohy č. 0162-11-P21;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace na
úhradu mezd průvodců v sakrálních památkách obci Velké Karlovice, Velké
Karlovice 70, IČ 00304417, ve výši 22.000 Kč.

17.

Kultura - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R04/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0019/2011 dle přílohy č. 0163-11-P01;
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bere na vědomí
neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, ve výši 13.340,25 Kč a pro Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, ve výši 72.582 Kč dle
přílohy č. 0163-11-P03.

18.

Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji - úprava smluvních vztahů s
dodavateli

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R04/11

rozhodla
nevyužít práva Zlínského kraje odstoupit od smluv č. D/2579/2009/ŘDP, č.
D/2580/2009/ŘDP,
č.
D/2581/2009/ŘDP,
č.
D/2582/2009/ŘDP
a
č.
D/2583/2009/ŘDP uzavřených se zhotovitelem MOTT MACDONALD Praha, spol.
s. r. o., IČ 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, za podmínky, že
díla dle uvedených smluv budou zhotovitelem předána v náhradním termínu dle
přílohy č. 0145-11-P07;
schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám na vypracování plánů péče pro evropsky
významné lokality ve Zlínském kraji:
č. D/1295/2010/ŘDP se zhotovitelem Mgr. Lenka Králová, IČ 86914987, se sídlem
Vlčnov 622, PSČ 687 61, dle přílohy č. 0145-11-P01,
č. D/1296/2010/ŘDP, č. D/1299/2010/ŘDP, č. D/1300/2010/ŘDP a č.
D/1301/2010/ŘDP se zhotovitelem Ing. Jiří Schneider, IČ 69665389, se sídlem
Újezd u Tišnova 7, PSČ 597 55, dle příloh č. 0145-11-P02 až č. 0145-11-P05,
č. D/1298/2010/ŘDP se zhotovitelem Ing. Darek Lacina, IČ 70450641, se sídlem
Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, dle přílohy č. 0145-11-P06;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit dodatky č. 1 dle příloh č.
0145-11-P01 až č. 0145-11-P06 k podpisu v termínu do 21.03.2011.

19.

Regionální preferenční kritéria v rámci Programu rozvoje venkova ČR - návrh
úprav

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R04/11

bere na vědomí
úpravu regionálních preferenčních kritérií pro hodnocení projektů předložených v
rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, ose III, podopatření
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic v souladu s přílohou č. 0144-11-P01.
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21.

Podprogram na podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve ZK a žádost o
státní dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R04/11

bere na vědomí
zápis z výběrové komise PF09-11 Podprogram na podporu obcí v oblasti prevence
kriminality ve Zlínském kraji pro rok 2011 dle přílohy č. 0158-11-P01;
schvaluje
podání žádosti o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality 2011 na Ministerstvo vnitra ČR, dle přílohy č. 0158-11-P02.

22.

Projekt „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“ - dodatky
ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R04/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/1369/2010/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Valašské
Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle přílohy č.
0160-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2249/2009/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Iskérka - občanské
sdružení, Chodská 534, 756 01 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 27026094, dle přílohy
č. 0160-11-P03;
3. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/0349/2010/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum služeb
postiženým Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ 25300083, dle přílohy č.
0160-11-P05.

23.

Redakční rada měsíčníku Okno do kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R04/11

odvolává
Ing. Milana Plesara z funkce člena redakční rady měsíčníku Okno do kraje;
jmenuje
RNDr. Gabrielu Sýkorovou Dvorníkovou členkou redakční rady měsíčníku Okno do
kraje.
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24.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR a změna závazných ukazatelů rozpočtu na
rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R04/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2011 dle přílohy č. 0166-11-P04;
bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2011, dle přílohy č. 0166-11-P05:
a) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, ve výši 128.448 Kč,
b) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, ve výši 139.652 Kč.

25.

Zdravotnictví - dotace z MF ČR na úhradu nákladů spojených s odstraněním
léčiv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R04/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0022/2011 dle přílohy č. 0164-11-P01.

26.

Dohoda o spolupráci na podporu odborného školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R04/11

schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci na podporu odborného školství a technických
povolání ve Zlínském kraji a ČR mezi Zlínským krajem, Sdružením automobilového
průmyslu, IČ 17048826, se sídlem Opletalova 55, Praha 1, Vzdělávací agenturou
Kroměříž, s. r. o., IČ 26955822, se sídlem Riegrovo náměstí 154, Kroměříž a
Úřadem práce v Kroměříži, IČ 00567639, se sídlem Erbenovo nábřeží 4251,
Kroměříž, dle přílohy č. 0169-11-P01 a č. 0169-11-P02.

27.

Školství - podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R04/11

schvaluje
příspěvky na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským krajem ve výši
2.501.400 Kč dle přílohy č. 0171-11-P01.
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28.

Školství - výsledek konkursních řízení PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R04/11

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. Odborného učiliště Kelč, IČ 60371803, dle přílohy č. 0170-11-P01;
2. Dětského domova Bojkovice, IČ 843318, dle přílohy č. 0170-11-P02.

29.

Školství - vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ředitelky a jmenování
konkursní komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R04/11

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391,
pana Mgr. Zdeňka Hluštíka, s účinností od 01.07.2011, dle přílohy č. 0168-11-P01;
schvaluje
1. vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Mostní, IČ
61716391, ve znění přílohy č. 0168-11-P02;
2. přizvání odborníka s hlasem poradním PaedDr. Mgr. Věry Facové k průběhu
konkursu na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391;
jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve složení: předseda komise PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise Mgr. Josef Slovák, Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr.
Dana Kučerová, Mgr. Ivo Suchý, Mgr. Michaela Fenclová, Magda Jelínková.

30.

Školství - investiční požadavek, investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R04/11

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
756/2/150/283/02/11 s názvem "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava jídelny" dle přílohy č.
0167-11-P01 až č. 0167-11-P03 o celkových nákladech 1.871.000 Kč;
2. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové organizace
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle
přílohy č. 0167-11-P04;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, IČ 00568945, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením realizace
investičního požadavku č. 756/2/150/283/02/11 s názvem "SŠ-COPT Kroměříž Oprava jídelny".

31.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R04/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0023/2011 dle přílohy č. 0172-11-P01.

33.

Účelové investiční dotace z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R04/11

bere na vědomí
navýšení účelových investičních dotací poskytnutých Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, na rok 2011, o částku 28.679.045,40 Kč
na celkovou výši 28.679.045,40 Kč příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0028/2011 dle přílohy č. 0175-11-P01.

34.

Zdravotnictví - KNTB - pracoviště angiografie - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R04/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0022/2010/INV na dodatečné stavební
práce akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova 25 - pracoviště angiografie 1. etapa " v souladu s článkem 3, odst. 4 Metodického pokynu ZK č. MP/07/04/10
- Zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle přílohy č. 0176-11 P01.
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35.

Zdravotnictví - poskytnutí úvěru KNTB a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R04/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru KNTB, a. s., IČ 27661989, ve výši
50.000.000 Kč s dobou splatnosti k 31.12.2012 dle přílohy č. 0177-11-P02;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2011 dle přílohy č. 0177-11-P03;

Zlín 21. února 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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