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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 07.03.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R05/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0215-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0991/R23/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
s ukončením veřejné zakázky „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.
o. - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště“ plynoucích ze zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do
28.02.2011.“- na termín plnění 05.09.2011;
2. usnesení č. 1103/R25/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucí
Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu, vedoucímu Odboru
ekonomického, a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu postupovat dle
rámcového časového harmonogramu, uvedeného v příloze č. 1309-10-P02.“- na
termín plnění 22.08.2011;
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 07.03.2011.“- na termín plnění 21.03.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R05/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) projektem „Percipio exhibition“ realizovaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
IČ 70883521, dne 09.03.2011 ve Zlíně;
b) mezinárodní vědeckou studentskou konferencí „Prognózy vývoje naší civilizace“
pořádanou Evropským polytechnickým institutem, s. r. o, IČ 63468352, dne
31.03.2011 v Kroměříži;
c) mezinárodním utkáním semifinále Evropské ligy mužů ve stolním tenisu pro rok
2011 pořádaným SK AVEX ZLÍN, IČ 86771051, dne 19.04.2011 v Luhačovicích;
d) pietním aktem - 66. výročí tragické události vypálení domů v obci Prlov a
umučení občanů obce Prlov na sklonku II. světové války pořádaným obcí Prlov, IČ
00304212, dne 23.04.2011;
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e) mezinárodním ekologickým setkáním GLOBE GAMES 2011 pořádaným
Základní školou Vsetín, Rokytnice 436, IČ 60990457, ve dnech 05.-08.05.2011 ve
Vsetíně;
f) akcemi "ODDECH aneb Otrokovické Dětské Divadelní ECHo" dne 07.05.2011 a
"Dopravní soutěží mladých cyklistů" dne 20.04.2011 pořádanými Domem dětí a
mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ 86771442;
g) odborným seminářem profesora Kyprose Nicolaidese na téma "Otočení
pyramidy prenatální péče" pořádaným Krajskou nemonicí T. Bati, a. s., IČ
27661989, dne 05.05.2011;
h) 5. ročníkem „Přehlídky odborových dovedností učebního oboru Řezník –
uzenář“ pořádaným Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a
Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, ve dnech 30.-31.03.2011;
i) 10. ročníkem mezinárodního nohejbalového turnaje "AUSTIN CUP VSETÍN
2011" pořádaným Nohejbalovým klubem Vsetín, IČ 68898487, dne 26.03.2011;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 5.000 Kč Integrované střední škole - Centru odborné přípravy a jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na
pořádání 5. ročníku „Přehlídky odborných dovedností učebního oboru Řezníkuzenář“, ve dnech 30.-31.03.2011;
2. ve výši 20.000 Kč společnosti SK AVEX Zlín, IČ 86771051, na pořádání
mezinárodního utkání semifinále Evropské ligy mužů ve stolním tenisu pro rok
2011 dne 19.04.2011 v Luhačovicích;
3. ve výši 20.000 Kč Základní škole Vsetín, Rokytnice 436, IČ 60990457, na
pořádání mezinárodního ekologického setkání GLOBE GAMES 2011 ve dnech
05.-08.05.2011 ve Vsetíně;
4. ve výši 20.000 Kč Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ
86771442, na pořádání akcí "ODDECH aneb Otrokovické Dětské Divadelní ECHo"
dne 07.05.2011 a "Dopravní soutěží mladých cyklistů" dne 20.04.2011 po 10.000
Kč pro každou akci;
5. ve výši 30.000 Kč sdružení města a obcí Bojkovsko, IČ 71189319, na realizaci
projektu "Vzdělávání blíž k lidem" na rok 2011;
6. ve výši 25.000 Kč na činnost Klubu výsadkových veteránů Zlín, o. s., IČ
27025519, v roce 2011;
7. ve výši 20.000 Kč na činnost Klubu dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, v
roce 2011;
8. ve výši 20.000 Kč na činnost Záchranné brigády kynologů Jihomoravského
kraje ČR, IČ 70417636, v roce 2011;
9. ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení „JASÉNKA“ – Vsetín, IČ 66184398, na
účast zástupců Soboru valašských písní a tanců Jasénka na Kanadském národním
veletrhu v Torontu ve dnech 24.-31.08.2011;
b) navýšení neinvestiční účelové dotace Sdružení dechového orchestru mladých
Zlín, o. s., IČ 65822471, na účast na Mezinárodním festivalu pro mládežnické a
školní orchestry v ruském Petrohradě v roce 2011, o 35.000 Kč na celkovou částku
100.000 Kč;
c) poskytnutí peněžitého daru:
1. ve výši 10.000 Kč městu Vsetín, IČ 00304450, jako 1. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky města v rámci 13. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2011;
2. ve výši 6.000 Kč městu Zlín, IČ 00283924, jako 2. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky města v rámci 13. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2011;
3. ve výši 3.000 Kč městu Valašské Klobouky, IČ 00284611, jako 3. cenu v
kategorii Nejlepší webové stránky města v rámci 13. ročníku krajského kola
soutěže Zlatý erb 2011;
4. ve výši 10.000 Kč obci Hvozdná, IČ 00283991, jako 1. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky obce v rámci 13. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2011;
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5. ve výši 6.000 Kč obci Kostelec u Holešova, IČ 00287342, jako 2. cenu v
kategorii Nejlepší webové stránky obce v rámci 13. ročníku krajského kola soutěže
Zlatý erb 2011;
6. ve výši 3.000 Kč obci Tupesy, IČ 00542393, jako 3. cenu v kategorii Nejlepší
webové stránky obce v rámci 13. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2011;
7. ve výši 3.000 Kč městu Holešov, IČ 00287172, jako 1. cenu v kategorii Nejlepší
elektronická služba v rámci 13. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2011;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 20.000 Kč obci Prlov, IČ 00304212, na pořádání pietního aktu - 66. výročí
tragické události vypálení domů v obci Prlov a umučení občanů obce Prlov na
sklonku II. světové války.

3.

Dotace obcím na vyrozumívací a varovací systémy, věcné prostředky požární
ochrany, na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R05/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0029/2011 dle přílohy č. 0195-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí účelových investičních dotací níže uvedeným obcím na vyrozumívací
a varovací systémy:
1. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 210.000 Kč,
2. obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 220.000 Kč,
3. obec Lačnov, IČ 00303968, ve výši 200.000 Kč,
4. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 100.000 Kč,
5. městys Litenčice, IČ 00287431, ve výši 250.000 Kč,
6. obec Malá Bystřice, IČ 00304085, ve výši 150.000 Kč,
7. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 300.000 Kč,
8. obec Petrůvka, IČ 68731957, ve výši 220.000 Kč,
9. obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 250.000;
b) poskytnutí účelových investičních dotací níže uvedeným obcím na nákup
věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
2. obec Choryně, IČ 00303844, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
3. obec Seninka, IČ 00635821, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
4. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
5. obec Držková, IČ 00568546, ve výši 190.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
6. obec Bratřejov, IČ 00283801, ve výši 170.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
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7. obec Hostětín, IČ 00542296, ve výši 140.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
8. obec Loučka, IČ 00568643, ve výši 120.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
9. obec Chvalnov-Lísky, IČ 00287270, ve výši 190.000 Kč, na nákup požární
stříkačky,
10. obec Sulimov, IČ 00287792, ve výši 165.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
11. obec Zádveřice - Raková, IČ 00284718, ve výši 100.000 Kč, na nákup požární
stříkačky,
12. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 50.000 Kč, na nákup 2 kusů přenosných
motorových stříkaček,
13. obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 50.000 Kč na nákup
kalového čerpadla,
14. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 42.000 Kč, na nákup kalového
čerpadla,
15. obec Pohořelice, IČ 00568686, ve výši 30.000 Kč, na nákup plovoucího
čerpadla,
16. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 30.000 Kč, na nákup plovoucího
čerpadla,
17. obec Lutonina, IČ 00568601, ve výši 39.000 Kč, na nákup elektrocentrály,
18. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 33.000 Kč, na nákup elektrocentrály,
19. obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 30.000 Kč, na nákup elektrocentrály;
c) poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným obcím na opravy a
nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 18.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
2. obec Cetechovice, IČ 00287121, ve výši 28.000 Kč, na opravu požární
stříkačky,
3. obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 64.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
4. obec Hradčovice, IČ 00290963, ve výši 83.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
5. obec Hrobice, IČ 00568571, ve výši 45.000 Kč, na opravu požární stříkačky,
6. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 98.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
7. obec Chvalnov-Lísky, IČ 00287270, ve výši 16.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
8. obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 17.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
9. obec Jasenná, IČ 00284017, ve výši 23.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
10. obec Komárno, IČ 00287326, ve výši 85.000 Kč, na opravu zásahového
dopravního automobilu a na opravu požární stříkačky,
11. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 45.000 Kč, na nákup 5 kusů radiostanic,
12. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 150.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
13. obec Lechotice, IČ 00287407, ve výši 30.000 Kč, na opravu požární stříkačky,
14. obec Lhota u Vsetína, IČ 68898797, ve výši 19.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
15. obec Loukov, IČ 00287440, ve výši 67.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
16. obec Lutonina, IČ 00568601, ve výši 17.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
17. obec Mysločovice, IČ 00284211, ve výši 25.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
18. obec Neubuz, IČ 00568660, ve výši 26.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
19. obec Nezdenice, IČ 00291161, ve výši 25.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
20. obec Oldřichovice, IČ 00568678, ve výši 29.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
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21. obec Petrůvka, IČ 68731957, ve výši 45.000 Kč, na opravu požární stříkačky,
22. obec Spytihněv, IČ 00284491, ve výši 12.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
23. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 39.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
24. obec Tupesy, IČ 00542393, ve výši 39.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
25. obec Újezdec, IČ 00542288, ve výši 7.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
26. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 350.000 Kč, na opravu
cisternové automobilové stříkačky,
27. obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, ve výši 30.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
28. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 70.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
29. obec Veselá, IČ 00226203, ve výši 15.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
30. obec Všemina, IČ 00544507, ve výši 20.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
31. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 16.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
32. obec Záhorovice, IČ 00207381, ve výši 24.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
33. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 200.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
34. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 49.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
35. obec Zděchov, IČ 00304484, ve výši 45.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků;
d) uzavření smluv s níže uvedenými obcemi o poskytnutí účelových neinvestičních
dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů
dobrovolných hasičů obcí v níže uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0195-11P03, a to za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0195-11-P04:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 100.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 100.000 Kč,
3. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 100.000 Kč,
4. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 100.000 Kč,
5. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 100.000 Kč,
6. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 100.000 Kč,
7. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 100.000 Kč,
8. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 100.000 Kč,
9. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 100.000 Kč,
10. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 100.000 Kč,
11. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 100.000 Kč,
12. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 850.000 Kč,
13. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 100.000 Kč,
14. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 100.000 Kč,
15. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 100.000 Kč,
16. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 200.000 Kč,
17. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 100.000 Kč,
18. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 100.000 Kč,
19. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 700.000 Kč.
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4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R05/11

schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy s panem Vlastimilem Roubínkem, trvale bytem
Růžová 1125, Hluk, PSČ 687 25, s účinností od 08.03.2011 na dobu neurčitou, na
pronájem nebytového prostoru v objektu zem. stav. bez č. p. na pozemku p. č. st.
1845/6 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště za roční nájemné ve výši 360 Kč,
dle přílohy č. P03;
2. 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 a VN v pozemcích p. č. 2508/3, orná půda, p. č. 2508/1 v k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.000 Kč + DPH;
3. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného LIPOELASTIC a. s., se
sídlem Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2, IČ 26730804, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování NTL plynovodní přípojky v pozemku p. č. st. 1533,
zastavěná plocha a nádvoří a na objektu č. p. 234 umístěného na pozemku p. č. st.
1533, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek a objekt v souvislosti s uložením,
provozem, údržbou a opravami NTL plynovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
4. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti LIPOELASTIC a. s., se sídlem Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2,
IČ 26730804 strpět:
- umístění a provozování NTL plynovodní přípojky v pozemku p. č. 1058/9, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami NTL plynovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
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 - VTL plynovodu v pozemku p. č.
3653/3, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Holešov, 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 za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
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
2 x NN v pozemku p. č. 113/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Modrá u Velehradu, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 483-54902/2010,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v
Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 829/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Hážovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 258194/2009,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy - nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
8. 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.
3234/1, ostatní plocha/silnice, p. č. 877/8, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kroměříž, 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 2.200 Kč + DPH.

5.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R05/11

ukládá
1. Masarykovu gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, za porušení rozpočtové kázně
odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.042,54 Kč, dle platebního výměru na
odvod č. 7/2011 uvedeného v příloze č. 0194-11-P03;
2. Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín,
IČ 13643878,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 563 Kč, dle platebního výměru na odvod
č. 8/2011 uvedeného v příloze č. 0194-11-P06, dále pak za porušení rozpočtové
kázně dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši
40.000 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 9/2011 uvedeného v příloze č.
0194-11-P07;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0032/2011 dle přílohy č. 0194-11-P08.
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6.

PO - odměny ředitelů škol v souvislosti s oceněním pedagogických
pracovníků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0159/R05/11

stanovuje
odměnu pro:
1. Ing. Jiřího Durďáka, ředitele Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a
Jazykové školy a právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, p. o., IČ
60371731, dle přílohy č. 0193-11-P01,
2. Mgr. Lubomíru Chalánkovou, ředitelku Dětského domova, Základní školy a
Praktické školy Valašské Klobouky, p. o., IČ 61716634, dle přílohy č. 0193-11-P02.

7.

Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu ROP 4.2 "Zvyšování
absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 - II. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R05/11

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu ROP 4.2 „Zvyšování
absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 - II. etapa“, s Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0185-11-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu smlouvu o
poskytnutí dotace na realizaci projektu ROP 4.2 „Zvyšování absorpční kapacity
Zlínského kraje 2007-2013 - II. etapa“, s Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0185-11-P01 v termínu do 02.05.2011.

9.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R05/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilonu - zpracování
PD“ dle přílohy č. 0190-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45,
616 00 Brno, IČ 29220785;
2. uzavření smlouvy s uchazečem LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45, 616
00 Brno, IČ 29220785, dle přílohy č. 0190-11-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0035/2011 dle přílohy č. 0190-11-P04;
4. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 - 01/02/11 "Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního
pavilonu" dle přílohy č. 0190-11-P05;
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zplnomocňuje
společnost LT PROJEKT a. s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 29220785, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby
(akce) "Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního pavilonu – zpracování
PD", dle přílohy č. 0190-11-P03.

10.

Kultura: „Projekt Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R05/11

schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci Konceptu pro podoblast podpory 2.2.10 Integrovaný
plán konverze zóny s názvem „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu
firmy Baťa“ z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava IČ 75084911, dle
přílohy č. 0183-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu smlouvu o
realizaci Konceptu pro podoblast podpory 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny s
názvem „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, s
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č.
0183-11-P02 v termínu do 04.04.2011;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit Radě Zlínského kraje
ke schválení aktualizované finanční a projektové rámce individuálních projektů
naplňujících koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa v termínu
do 21.03.2011.

11.

Doprava - investiční záměry, investiční fond na rok 2011 - změna č. 1,
příkazní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R05/11

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 757/3/110/164/02/11
k provedení díla "Silnice III/05735:Dušná - sesuv", o celkových nákladech
5.029.000 Kč, dle přílohy č. 0178-11-P02;
B. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č.
727/3/110/157/10/10-02/02/11 k provedení díla "Silnice III/4221: Velehrad - Salaš,
sesuv", o celkových nákladech 5.655.000 Kč, dle přílohy č. 0178-11-P04;
C. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. D/2648/2010/DOP/1 na zhotovení
stavby "Silnice III/4241: Velehrad - Salaš, SESUV", uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností IMOS group, s. r. o., Tečovice 353, 763 02 Zlín, IČ
27756971, dle přílohy č. 0178-11-P5a a č. 0178-11-P5b;

9/24

R05/11

D. uzavření příkazní smlouvy na akci "Silnice III/05735: Dušná, sesuv" mezi
Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ70934860, dle přílohy č. 0178-11-P06a a č. 0178-11-P06b;
E. rozpočtové opatření č. RZK/0033/2011 dle přílohy č. 0178-11-P07;
F. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 017811-P08;
pověřuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem
funkce investora a zajištěním přípravy a realizace akce "Silnice III/05735: Dušná,
sesuv",
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce: Silnice III/05735:Dušná - sesuv, na
základě příkazní smlouvy, dle příloh č. 0178-11-P06a a č. 0178-11-P06b;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení investiční dotace příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na stavební a strojní
investice o částku 2.408 tis. Kč na novou výši 122.592 tis. Kč.

12.

Projekt KORIS - Dohoda o partnerství ČD, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R05/11

schvaluje
uzavření dohody o partnerství v projektu KORIS mezi Zlínským krajem a
dopravcem České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ
70994226, dle přílohy č. 0179-11-P01.

13.

Návrh na nařízení odstranění stavby - nepovolené stavební úpravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R05/11

schvaluje
podání návrhu na nařízení odstranění stavby - nepovolené stavební úpravy dle
přílohy č. 0202-11-P01;
souhlasí
s nařízením odstranění stavby - nepovolených stavebních úprav v budově č. 447
na pozemku st. p. č. 315 v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, zapsáno na LV č.
480, panu Božetěchu Dolníkovi, IČ 67538622.
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14.

PF05-11 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve ZK pro rok
2011 - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R05/11

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF05-11 Podprogram na
podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2011 ve výši:
a) 78.000 Kč občanskému sdružení Rodičovské sdružení Na cestě, Vsetín, IČ
70907668, na projekt PF-05-11/025 „Děláme to, co nás baví, pokračujeme;
b) 100.000 Kč občanskému sdružení Aver dživipen, Vsetín, IČ 27059120, na
projekt PF-05-11/027 „Nezapomenout, to co umíme“;
c) 50.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-0511/029 „JILESTAR";
d) 45.000 Kč občanskému sdružení Cyrillos, Vsetín, IČ 26653826, na projekt PF05-11/026 „Kampaň proti rasismu United Colours oFsetín 11“;
f) 125.000 Kč Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-05-11/031
„Klub Zeferíno - Most mezi dítětem a školou“;
g) 57.000 Kč Mgr. Libor Daňhel, Šaňákova 51, Uherské Hradiště, na projekt PF05-11/032 „Vyrovnejme šance romských dětí“;
2. neposkytnutí dotace v rámci PF05-11 Podprogram na podporu integrace romské
menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2011 občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ
27002438, na projekt PF-05-11/033 "Romský terénní program Agarta“;
3. poskytnutí neinvestiční účelové dotace na podporu integrace romské menšiny
ve Zlínském kraji pro rok 2011 ve výši 45.000 Kč Sociálním službám Uherský Brod,
p. o., IČ 71230629, na projekt "Společně po škole".

15.

Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" - uzavření
dodatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R05/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2266/2009/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Valašské
Meziříčí, IČ 47997885, dle příloh č. 0199-11-P01 a č. 0199-11-P02,
2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2254/2009/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Valašské
Meziříčí, IČ 47997885, dle příloh č. 0199-11-P04 a č. 0199-11-P05,
3. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2132/2009/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Elim, křesťanská
společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., IČ 43963862, dle příloh č.
0199-11-P07 a č. 0199-11-P08.
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16.

Sociální služby - poskytnutí příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R05/11

schvaluje
poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizace Radost, domov pro osoby
se zdravotním postižením Zlín, IČ 70850861, zřízené Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb, dle přílohy č. 0201-11-P01.

17.

Memorandum o spolupráci v rámci transformace sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R05/11

schvaluje
Memorandum o spolupráci na řešení relevantních aktivit v rámci transformace
sociálních služeb uzavíraného s 3P Consulting, s. r. o., IČ 28198395, ve znění
přílohy č. 0200-11-P01.

18.

Změna závazných ukazatelů na rok 2011 - dotace MPSV pro zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R05/11

bere na vědomí
navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2011,
dle přílohy č. 0204-11-P03:
a) u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, o 103.680 Kč na celkovou výši 232.128
Kč,
b) u příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, o 94.176 Kč na
celkovou výši 233.828 Kč.

19.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R05/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0031/2011 dle přílohy č. 0208-11-P01.
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20.

Školství - sloučení středních škol Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0172/R05/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ
00545121, se sídlem Štefánikova 3015, 761 42 Zlín (přejímající příspěvková
organizace) a příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola ZlínKlečůvka, IČ 61716529, se sídlem Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 (zanikající
příspěvková organizace) s účinností od 01.07.2011;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2011;
3. dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, IČ
00545121, dle přílohy č. 0206-11-P02;
schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.07.2011:
1. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín-Klečůvka, IČ 61716529:
a) výmaz Střední školy, IZO 103 031 456, na adrese Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11;
b) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Klečůvka 63,
763 11 Zlín 11 na přejímající organizaci;
c) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Komenského
579 A, 765 02 Otrokovice, na přejímající organizaci;
d) převod místa poskytovaného vzdělávání na adrese Zádveřice 425, 763 12
Vizovice, na přejímající organizaci;
e) převod aktivních oborů vzdělání střední školy;
f) převod Školní jídelny, IZO 103 191 194, na adrese Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11,
na přejímající organizaci;
g převod Internátu, IZO 110 032 462, na adrese Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11, na
přejímající organizaci;
h) výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Školní 790, 763 12 Vizovice;
i) výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese 4. května 336, 763 11 ZlínŽelechovice;
j) výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Komenského 78, 763 02 ZlínMalenovice;
2. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121:
a) zápis místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Klečůvka 63,
763 11 Zlín 11;
b) zápis místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Komenského
579 A, 765 02 Otrokovice;
c) zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Zádveřice 425, 763 12
Vizovice;
d) zápis aktivních oborů vzdělání střední školy (převod ze zanikající organizace);
e) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 78-62-C/002 Praktická škola
dvouletá ze 14 na 18;
f) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 75-41-E/01 Pečovatelské
služby ze 42 na 58;
g) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 36-67-E/01 Zednické práce
ze 70 na 50;
h) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 65-51-H/01 Kuchař - číšník
ze 410 na 280;
i) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 66-41-L/01 Obchodník ze 110
na 90;
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j) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 66-51-H/01 Prodavač z 80 na
50;
k) zápis (převod) Školní jídelny, IZO 103 191 194, na adrese Klečůvka 63, 763 11
Zlín 11;
l) zápis (převod) Internátu, IZO 110 032 462, na adrese Klečůvka 63, 763 11 Zlín
11;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, v případě schválení sloučení výše uvedených
příspěvkových organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje, podat v termínu do
31.05.2011 návrhy na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 01.07.2011.

21.

Školství - sloučení středních škol Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0173/R05/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín (přejímající
příspěvková organizace) a příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb
Vsetín, IČ 00535001, se sídlem Horní náměstí 50, 755 01 Vsetín (zanikající
příspěvková organizace) s účinností od 01.07.2011;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2011;
3. dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín,
IČ 13643878, dle přílohy č. 0211-11-P02;
schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.07.2011:
1. Střední škola obchodu a služeb Vsetín, IČ 00535001:
a) výmaz Střední školy, IZO 000 535 001, na adrese Horní náměstí 50, 755 01
Vsetín;
b) výmaz oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní forma, délka studia 2;
c) výmaz neaktivních oborů vzdělání střední školy;
d) převod aktivních oborů vzdělání střední školy;
e) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Horní náměstí
50, 755 01 Vsetín na přejímající organizaci;
f) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Družstevní
1646, 755 01 Vsetín na přejímající organizaci.
2. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školy z 1000 na 1250;
b) zápis oborů vzdělání střední školy (převod ze zanikající organizace):
c) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní
forma, z 60 na 120;
d) snížení nejvyššího povoleného počtů žáků v oboru 66-41-L/01 Obchodník,
denní forma, z 240 na 120;
e) snížení nejvyššího povoleného počtů žáků v oboru 66-51-H/01 Prodavač, denní
forma z 180 na 90;
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f) zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Horní náměstí 50, 755 01
Vsetín;
g) zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Družstevní 1646, 755 01
Vsetín;
h) výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese ul. 4. května, 755 01 Vsetín;
i) výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese 4. května 293, 755 01 Vsetín;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, v případě schválení sloučení výše uvedených
příspěvkových organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje podat v termínu do
31.05.2011 návrhy na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 01.07.2011.

22.

Školství - sloučení středních škol Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0174/R05/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ
14450437, se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod (přejímající příspěvková
organizace) a příspěvkové organizace Střední odborná škola Uherský Brod, IČ
60371862, se sídlem Předbranská 415, 688 11 Uherský Brod (zanikající
příspěvková organizace) s účinností od 01.07.2011;
2. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace ze Střední průmyslová škola
Uherský Brod na Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, s
účinností od 01.07.2011;
3. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2011;
4. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Střední průmyslové školy Uherský Brod, IČ
14450437, dle přílohy č. 0212-11-P02;
schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.07.2011:
1. Střední odborná škola Uherský Brod, IČ 60371862:
a) výmaz Střední školy, IZO 060 371 862, na adrese Předbranská 415, 688 11
Uherský Brod;
b) výmaz Školní jídelny, IZO 110 500 911, na adrese Předbranská 415, 688 11
Uherský Brod;
c) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Předbranská
415, 688 11 Uherský Brod na přejímající organizaci;
d) převod místa poskytovaných školských služeb Školní jídelny na adrese
Předbranská 415, 688 11 Uherský Brod na přejímající organizaci;
e) převod aktivních oborů vzdělání střední školy;
2. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437:
a) změna názvu školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod;
b) zápis místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Předbranská
415, 688 11 Uherský Brod;
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c) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole z 800 na 1000 žáků;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 26-41-L/01 Mechanik
elektrotechnik z 200 na 130 žáků;
e) výmaz neaktivních oborů vzdělání střední školy;
f) zápis (převod) aktivních oborů zanikající příspěvkové organizace;
g) zápis místa poskytovaných školských služeb Školní jídelny na adrese
Předbranská 415, 688 11 Uherský Brod;
h) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných žáků ve školní jídelně ze
103 na 450;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, v případě schválení sloučení výše uvedených
příspěvkových organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje podat v termínu do
31.05.2011 návrhy na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 01.07.2011.

23.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením nájemních smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0175/R05/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením nájemních smluv k nebytovým prostorům mezi příspěvkovou
organizací Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, a:
1. Josefem Zádrapou, IČ 40944140, na dobu neurčitou od 10.03.2011, dle příloh č.
0210-11-P01 až č. 0210-11-P03;
2. Karlem Janáčem, IČ 74374869, na dobu neurčitou od 10.03.2011, dle příloh č.
0210-11-P04 až č. 0210-11-P06.

24.

Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0176/R05/11

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.09.2011 u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Vsetín, IČ 00851663:
1. zápis nového oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra,
kombinovaná forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet studentů v oboru 40,
2. výmaz oboru vzdělání 53-41-N/001 Diplomovaná všeobecná sestra, denní
forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet studentů v oboru 120;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, podat u Krajského úřadu Zlínského kraje návrh
na zápis výše uvedené změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném
termínu do 21.03.2011.
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25.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0177/R05/11

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730,
pana Ing. Jana Žárského, s účinností od 01.08.2011, dle přílohy č. 0209-11-P01;
schvaluje
1. vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ředitelky Obchodní akademie Kroměříž, IČ
63458730, ve znění přílohy č. 0209-11-P02;
2. přizvání odborníka s hlasem poradním paní PaedDr. Věry Facové k průběhu
konkursu na funkci ředitele/ředitelky Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730;
jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, ve složení: předseda komise PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise Mgr. Josef Slovák, Mgr. Taťána Nersesjan,
PaedDr. Rostislav Šmíd, Mgr. Zdeněk Ševela, Ing. Soňa Kartousová, Ing.
Bronislav Fuksa.

26.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za
školní rok 2009 - 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0178/R05/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2009 - 2010 ve znění přílohy č.
0207-11-P01.

27.

10. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0179/R05/11

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených k ocenění pedagogických pracovníků Zlínského
kraje v roce 2011 dle přílohy č. 0214-11-P01;
2. zápis z jednání Výběrové komise 10. ročníku Ocenění pedagogických
pracovníků Zlínského kraje v roce 2011 dle přílohy č. 0214-11-P02;
3. seznam pedagogických pracovníků, kteří převezmou ocenění za pedagogickou
činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, dle přílohy
č. 0214-11-P03.
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28.

Veřejná zakázka "Realizace auditů personálních procesů na KÚZK II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0180/R05/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Realizace
auditů personálních procesů na KÚZK II." dle přílohy č. 0182-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Realizace auditů personálních
procesů na KÚZK II.", kterou předložil uchazeč NEWTON Solutions Focused, a. s.,
se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, IČ 27195554;
2. uzavření smlouvy s uchazečem NEWTON Solutions Focused, a. s., se sídlem
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, IČ 27195554, dle přílohy č. 0182-11P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 0182-11-P02 v termínu do 04.04.2011.

29.

Uzavření nájemní smlouvy se společností LEDY ONE s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0181/R05/11

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Zlínským krajem a společností
LEDY ONE s. r. o., Jeřábkova 659/21, 664 44 Ořechov, IČ 26970422, dle přílohy č.
0181-11-P01.

30.

Komise RZK pro zdravotně postižené

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0182/R05/11

bere na vědomí
rezignaci Ing. Hany Příleské na funkci předsedkyně Komise Rady Zlínského kraje
pro zdravotně postižené,
jmenuje
Mgr. Jana Uherku předsedou Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotně
postižené s účinností od 08.03.2011.
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31.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0183/R05/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0030/2011 dle přílohy č. 0217-11-P01.

32.

Veřejná zakázka "Údržba zvláště chráněných území ve Zlínském kraji 2011"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0184/R05/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Údržba zvláště
chráněných území ve Zlínském kraji 2011" dle přílohy č. 0180-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1, část 11 uchazeče ZO ČSOP Zelené údolí
u Doubrav, se sídlem Doubravy 41, 763 45 Březůvky;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2 uchazeče Jaroslav Omelka, se sídlem
Před Branou 174, 68601 Uherské Hradiště;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 3 a část 21 uchazeče LESS & FOREST s.
r. o., se sídlem č. p. 136, 285 25 Bohdaneč;
4. výběr nejvhodnější nabídky pro část 4, část 5, část 7, část 8, část 9 uchazeče
Pozemkový spolek Naše Příroda, se sídlem Zabartoničí 1023, 687 25 Hluk;
5. výběr nejvhodnější nabídky pro část 6 uchazeče Michal Šuráň, se sídlem č. p.
564, 763 33 Štítná nad Vláří- Popov;
6. výběr nejvhodnější nabídky pro část 10, část 13, část 18 uchazeče ZO ČSOP
Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem P. O. Box, Soudní 1, 762 57 Zlín;
7. výběr nejvhodnější nabídky pro část 12, část 14, část 20 uchazeče ČSOP
SALAMANDR, se sídlem Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm;
8. výběr nejvhodnější nabídky pro část 15 uchazeče Josef Sedláček T I S, se
sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky;
9. výběr nejvhodnější nabídky pro část 16, část 19 uchazeče Salamandr s. r. o., se
sídlem Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm;
10. výběr nejvhodnější nabídky pro část 17 uchazeče Michal Chlápek, se sídlem
Žákovice 79, 753 54 Soběchleby;
11. uzavření smlouvy pro část 1, část 11 s uchazečem ZO ČSOP Zelené údolí u
Doubrav, se sídlem Doubravy 41, 763 45 Březůvky, dle příloh č. 0180-11-P02 a č.
0180-11-P12;
12. uzavření smlouvy pro část 2 s uchazečem Jaroslav Omelka, se sídlem Před
Branou 174, 68601 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0180-11-P03;
13. uzavření smlouvy pro část 3 a část 21 s uchazečem LESS & FOREST s. r. o.,
se sídlem č. p. 136, 285 25 Bohdaneč, dle příloh č. 0180-11-P04 a č. 0180-11-P22;
14. uzavření smlouvy pro část 4, část 5, část 7, část 8, část 9 s uchazečem
Pozemkový spolek Naše Příroda, se sídlem Zabartoničí 1023, 687 25 Hluk dle
příloh č. 0180-11-P05, č. 0180-11-P06, 0180-11-P08 až č. 0180-11-P10;
15. uzavření smlouvy pro část 6 s uchazečem Michal Šuráň, se sídlem č. p. 564,
763 33 Štítná nad Vláří- Popov dle přílohy č. 0180-11-P07;
16. uzavření smlouvy pro část 10, část 13, část 18 s uchazečem ZO ČSOP
Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem P. O. Box, Soudní 1, 762 57 Zlín dle příloh č.
0180-11-P11, č. 0180-11-P14 a č. 0180-11-P19;
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17. uzavření smlouvy pro část 12, část 14, část 20 s uchazečem ČSOP
SALAMANDR, se sídlem Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle
příloh č. 0180-11-P13, č. 0180-11-P15 a č. 0180-11-P21;
18. uzavření smlouvy pro část 15 s uchazečem Josef Sedláček T I S, se sídlem
Tyršova 266, 768 02 Zdounky dle přílohy č. 0180-11-P16;
19. uzavření smlouvy pro část 16, část 19 s uchazečem Salamandr s. r. o., se
sídlem Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle příloh č. 0180-11P17 a č. 0180-11-P20;
20. uzavření smlouvy pro část 17 s uchazečem Michal Chlápek, se sídlem
Žákovice 79, 753 54 Soběchleby dle přílohy č. 0180-11-P18;
ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči, dle příloh č. 0180-11-P02 až č. 0180-11-P22, v termínu do
31.03.2011.

33.

Zdravotnictví - KNTB - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0185/R05/11

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje pronajatého Krajské
nemocnici T. Bati, a. s., č. 755/3/170/137/02/11 na akci "Krajská nemocnice T.
Bati, a. s. - Budova č. 12 – stavební úpravy" dle přílohy č. 0187-11-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
633/3/170/107/10/09 – 02/02/11 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – centrální
objekt" dle přílohy č. 0187-11-P02;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním přípravy a realizace akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č.
12 – stavební úpravy",
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0034/2011 dle
přílohy č. 0187-11-P03.

34.

Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Silnice III/05735 Petrůvka-Slavičín"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0186/R05/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Silnice II/493:
Petrůvka - Slavičín, sesuv“ - zhotovení stavby dle přílohy č. 0218-11-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SMO a. s., IČ 42339839, se sídlem
Zlínská 172, 765 02 Otrokovice;
2. uzavření smlouvy s uchazečem SMO a. s., IČ 42339839, se sídlem Zlínská 172,
765 02 Otrokovice, dle přílohy č. 0218-11-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0218-11-P02, v termínu do 31.03.2011.

35.

Poskytování příspěvku na rezidenční místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0187/R05/11

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku mezi Zlínským krajem a
MUDr. Lenkou Sudnikovou, bytem Zahradní 712, 696 85 Moravský Písek, dle
přílohy č. 0203-11-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického zapracovat poskytnutí stabilizačního příspěvku
mezi Zlínským krajem a MUDr. Lenkou Sudnikovou do rozpočtového výhledu v
termínu do 27.06.2011.

36.

SPZ Holešov - stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ-1.
část - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0188/R05/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na stavební práce „Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura
uvnitř PZ - 1. část“ formou užšího podlimitního řízení ve znění příloh č. 0188-11P02 až č. 0188-11-P08;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0188-11-P02 až č. 0188-11-P08;
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 „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba 10.
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část - dodávka stavby“ podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0188-11-P01.
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37.

Veřejná zakázka "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních
službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji
2"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0189/R05/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a
vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji 2" dle přílohy č.
0198-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
MARLIN, s. r. o., se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60733306;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
MARLIN, s. r. o., se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60733306;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 3 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
APROXY, s. r. o., se sídlem Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ 29195462;
4. výběr nejvhodnější nabídky pro část 4 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se sídlem Kudlov 500, 760 01 Zlín, IČ 25568027;
5. výběr nejvhodnější nabídky pro část 5 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
APROXY, s. r. o., se sídlem Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ 29195462;
6. výběr nejvhodnější nabídky pro část 6 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
APROXY, s. r. o., se sídlem Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ 29195462;
7. výběr nejvhodnější nabídky pro část 7 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
MARLIN, s. r. o., se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60733306;
8. uzavření smlouvy pro část 1 s uchazečem MARLIN, s. r. o., se sídlem
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č.
0198-11-P02;
9. uzavření smlouvy pro část 2 s uchazečem MARLIN, s. r. o., se sídlem
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č.
0198-11-P03;
10. uzavření smlouvy pro část 3 s uchazečem APROXY, s. r. o., se sídlem
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ 29195462, dle přílohy č. 0198-11-P04;
11. uzavření smlouvy pro část 4 s uchazečem PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se
sídlem Kudlov 500, 760 01 Zlín, IČ 25568027, dle přílohy č. 0198-11-P05;
12. uzavření smlouvy pro část 5 s uchazečem APROXY, s. r. o., se sídlem
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ 29195462, dle přílohy č. 0198-11-P06;
13. uzavření smlouvy pro část 6 s uchazečem APROXY, s. r. o., se sídlem
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ 29195462, dle přílohy č. 0198-11-P07;
14. uzavření smlouvy pro část 7 s uchazečem MARLIN, s. r. o., se sídlem
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č.
0198-11-P08;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči, dle příloh č. 0198-11-P02 až č. 0198-11-P08, v termínu do
18.04.2011;
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2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Vzdělávání sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních
služeb ve Zlínském kraji 2" plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do 18.04.2011.

38.

Kultura - navýšení závazných objemů prostředků na platy a navýšení OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0190/R05/11

schvaluje
1. navýšení závazných objemů prostředků na platy a závazných objemů ostatních
osobních nákladů u příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
kultury a památkové péče na rok 2011 dle přílohy č. 0222-11-P01;
2. snížení závazného objemu ostatních osobních nákladů u příspěvkové
organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, ve výši
60.000 Kč.

39.

Zdravotnictví - navýšení závazných objemů prostředků na platy a snížení
závazných objemů prostředků na OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0191/R05/11

schvaluje
navýšení závazných objemů prostředků na platy a snížení závazných objemů
prostředků na ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2011 dle přílohy č. 0219-11-P01.

40.

Doprava - navýšení závazného objemu prostředků na platy a snížení OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0192/R05/11

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy a snížení ostatních osobních
nákladů příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na
rok 2011, dle přílohy č. 0220-11-P01.

41.

Sociální služby - stanovení závazného objemu prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0193/R05/11

schvaluje
závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb v roce 2011
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formou stanovení absolutního objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
ve výši dle přílohy č. 0221-11-P01, za podmínky zajištění vyrovnaného
hospodaření organizace.

42.

Sociální služby - Seniorpark Valašské Meziříčí - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R05/11

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 742/3/100/100/11/10
"Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí" za podmínky spolufinancování
akce ze státního rozpočtu, dle příloh č. 0184-11-P01 a č. 0184-11-P02;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním přípravy a realizace akce "Domov pro seniory Seniorpark Valašské
Meziříčí";
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí dopracovat navrhovaný provozní model řízení a
projednat jej s vedoucím Oboru ekonomického v termínu do 30.04.2011.

Zlín 7. března 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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