R06/11

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 6. zasedání dne 21.03.2011

1.

Zajištění úrokového rizika

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R06/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze
dne 14.07.2009 mezi Zlínským krajem a Českou spořitelnou, a. s., dle přílohy č.
0247-11-P05;
2. úrokový swap ve výši maximálně do 3,6 % na nominální částku 900 mil. Kč za
účelem zajištění úrokového rizika, dle přílohy č. 0247-11-P07.

2.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0196/R06/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0281-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0898/R21/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Výběr dodavatele výpočetní techniky"
plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v termínu do 21.03.2011“- na termín plnění 18.04.2011.

3.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R06/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) mezinárodním hokejovým turnajem žáků „CZECH INTRNATIONAL CUP 2011“
pořádaným občanským sdružením HOKEJOVÝ CLUB BBSS, IČ 40994961, ve
dnech 01.-03.04.2011 v Brumově-Bylnici;
b) 54. Divadelním festivalem ochotnických souborů pořádaným městem Napajedla,
IČ 00284220, ve dnech 09.-15.04.2011 v Napajedlích;
c) II. ročníkem Konference o funkčním vyšetřování plic pořádaným Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., IČ 27661989, ve dnech 22.-23.04.2011 ve Zlíně-Lukově;
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d) Dnem pracovním v rámci projektu „Zlínské jaro 2011“ pořádaným Mgr.
Tomášem Pasterným, Zlín, dne 07.05.2011;
e) IX. ročníkem Mezinárodního festivalu cimbálu pořádaným Občanským
sdružením cimbalistů České republiky, IČ 64123367, ve dnech 18.-22.05.2011 ve
Valašském Meziříčí;
f) 4. ročníkem srovnávacího výzkumu Město pro byznys, pořádaným společností
Bison & Rose s. r. o., IČ 25660004, v roce 2011;
g) IV. ročníkem Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2011 pořádaným
obcí Držková, IČ 00568546, ve dnech 20.-28.05.2011;
h) XX. ročníkem celostátního kola soutěže „Nejmilejší koncert“ pořádaným
Dětským domovem Uherské Hradiště, p. o., IČ 60371773, dne 28.05.2011 v
Uherském Hradišti;
ch) 5. ročníkem mezinárodního turnaje dětských domovů v házené pořádaným
Dětským domovem Zašová, p. o., IČ 60990597, ve dnech 27.-28.05.2011 v
Zašové;
i) závodem „Zlín Run-Up 2011“ pořádaným Christophe Delattre, IČ 73310531, dne
27.05.2011 ve Zlíně;
j) 3. ročníkem houslové soutěže „Archetti in Moravia“ pořádaným Základní
uměleckou školou Kroměříž, p. o, IČ 63414929, ve dnech 27.-29.05.2011;
k) mezinárodním florbalovým turnajem pořádaným Florbalovým klubem Holešov, o.
s., IČ 26536072, ve dnech 03.-05.06.2011 v Holešově a Bystřici pod Hostýnem;
l) konferencí Medicína katastrof pořádanou Společností krizové připravenosti
zdravotnictví České lékařské společnosti J. E.Purkyně a Bořkem Procházkou, IČ
67018122, ve dnech 08.-10.06.2011 v Luhačovicích na téma „Krizová připravenost
zdravotnictví - zkušenosti po povodních a pandemii“;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 20.000 Kč Hokejovému clubu BBSS - občanské sdružení, IČ 40994961,
na pořádání mezinárodního hokejového turnaje žáků "CZECH INTERNATIONAL
CUP 2011" ve dnech 01-03.04.2011 v Brumově-Bylnici;
2. ve výši 15.000 Kč Florbalovému klubu Holešov, o. s., IČ 26536072, na pořádání
mezinárodního florbalového turnaje ve dnech 03.-05.06.2011 v Holešově a Bystřici
pod Hostýnem;
3. ve výši 100.000 Kč Bořku Procházkovi, IČ 67018122, na pořádání konference
Medicína katastrof ve dnech 08.-10.06.2011 v Luhačovicích;
4. ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení OMEGA plus, IČ 26587904, na projekt
"Obvazy pro malomocné" v roce 2011;
5. ve výši 30.000 Kč Národnímu památkovému ústavu, IČ 75032333, na pořádání
mezinárodní konference "Historické zahrady Kroměříž 2011" ve dnech 09.10.06.2011 v Kroměříži;
6. ve výši 25.000 Kč Hokejovému clubu BBSS - občanské sdružení, IČ 40994961,
na pořádání 1. ročníku mezinárodního hokejového turnaje žen "CZECH WOMEN´S
SUMMER CUP 2011" ve dnech 18.-21.08.2011 v Brumově Bylnici;
7. ve výši 80.000 Kč občanskému sdružení "VSACAN" - Vsetín, IČ 66184207, na
činnost sdružení v roce 2011;
b) poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Fidcon, IČ 27027121,
na projekt "Praga Haiti" v roce 2011;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0045/2011 dle přílohy č. 0250-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15.000 Kč obci Držková, IČ
00568546, na pořádání IV. ročníku Mezinárodního výtvarného sympózia Držková
2011 ve dnech 20.-28.05.2011;
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b) zrušení závazného ukazatele, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
dne 15.12.2010 usnesením č. 0375/Z13/10 - příloha č. 1128-10Z-P01 poskytnutí
neinvestičních účelových dotací Klubu kultury Uherské Hradiště, p. o., IČ
00092100:
1. ve výši 90.000 Kč na akci Slavnosti bratrství Čechů a Slováků,
2. ve výši 160.000 Kč na akci Slovácké slavnosti vína a otevření památek,
3. ve výši 20.000 Kč na Oslavy vzniku Československého státu,
4. ve výši 30.000 Kč na akci Silvestr na pomezí;
c) poskytnutí neinvestičních účelových dotací Klubu kultury Uherské Hradiště, p.
o., IČ 00092100:
1. ve výši 70.000 Kč na akce Slavnosti bratrství Čechů a Slováků a na Oslavy
vzniku Československého státu,
2. ve výši 15.000 Kč na akci Slovácké slavnosti vína a otevření památek,
3. ve výši 240.000 Kč na XXXVI. ročník ekologického festivalu Týká se to také
Tebe,
4. ve výši 25.000 Kč na akci Silvestr na pomezí.

4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R06/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN a VN v pozemcích p. č. 429/1, ostatní plocha/silnice, p. č.
429/2, ostatní plocha/silnice, p. č. 416/2, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú. Holešov,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1549-157/2010 a č.
1549-156/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.800 Kč + DPH;
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
kabelového vedení 2 x VN v pozemku p. č. 352, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Zdounky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 98543203/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.000 Kč + DPH;
3. 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
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 3249/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 562625/2010,
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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 1.000 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení VN v pozemku p. č. 1002/63, ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú.
Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN, se všemi
s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.200 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného Město Uherský Brod, se sídlem
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování cyklistické stezky – veřejné pozemní komunikace na
částech pozemků p. č. 973/8, ostatní plocha/silnice, p. č. 973/9, ostatní plocha/jiná
plocha, vše v k. ú. Havřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 621-18/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
cyklistické stezky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 12.600 Kč + DPH;
6. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a společností
LIPOELASTIC a. s., se sídlem Francouzská 171/28, Praha 2, PSČ 120 00, IČ
26730804, dle přílohy č. 0245-11-P02;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného Město Uherský Brod, se sídlem
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování cyklistické stezky – veřejné pozemní komunikace vč.
jejích součástí odvodňovacího kanálu a propustku na pozemcích p. č. 6473/2,
ostatní plocha, p. č. 6474/8, ostatní plocha, p. č. 7472/15, ostatní plocha, na
částech pozemků p. č. 536/1, lesní pozemek, p. č. 6474/3 ostatní plocha, p. č.
7472/9 orná půda vše v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 4157-17/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
cyklistické stezky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.000 Kč + DPH;
8. uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Zlínským krajem a obcí Prakšice, se
sídlem Prakšice 29, PSČ 687 56 Prakšice, IČ 00291277, dle přílohy č. 0245-11P03;
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 2595, ostatní plocha, o výměře 779 m2 v k. ú.
Rudice příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, obci Rudice, se sídlem Rudice 109, PSČ 687 32, IČ 00542270, na
dobu určitou od 01.04.2011 do 31.03.2013 za nájemné ve výši 3.895 Kč/rok dle
přílohy č. 0245-11-P01;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit záměr bezúplatného převodu nemovitosti včetně veškerých jejích
součástí:
části pozemku:
- p. č. st. 1535/1, zastavěná plocha a nádvoří, do výměry 20 m2,
oddělené z původní parcely následně zpracovaným geometrickým plánem pro
obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou.

5.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R06/11

rozhodla
o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 73.778,94 Kč vyměřeného
Tauferově střední odborné škole veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767
01 Kroměříž, IČ 63459086, platebním výměrem č. 6/2011 dle přílohy č. 0248-11P02;
ukládá
Střední odborné škole Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, 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 45.129 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 10/2011 uvedeného v
příloze č. 0248-11-P08 a penále ve výši 32.432 Kč dle platebního výměru na
penále č. 2/2011 uvedeného v příloze č. 0248-11-P09. 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 33.260 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 11/2011 uvedeného v
příloze č. 0248-11-P10.

6.

Dotace z Ministerstva financí ČR a daňová povinnost kraje - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R06/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0037/2011 dle přílohy č. 0255-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2011 dle
přílohy č. 0255-11-P02.
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7.

Tvorba a vysílání TV pořadu "Magazín Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R06/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy o vytvoření díla, jejímž předmětem je tvorba a odvysílání
televizních pořadů „Magazín Zlínského kraje“, mezi Zlínským krajem a společností
J. D. Production, s. r. o., se sídlem Mariánské náměstí 46, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 25592939, dle přílohy č. 0254-11-P01.
2. rozpočtové opatření č. RZK/0041/2011, dle přílohy č. 0254-11-P02.

8.

Zahraniční aktivity ZK v I. pololetí 2011 zajišťované externím subjektem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0202/R06/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a panem Ing. Petrem Zahradníkem,
bytem Korunní 104/810, 101 00 Praha 10-Vinohrady, IČ 67418317, dle přílohy č.
0253-11-P01.

9.

PO - platové výměry, vzdání se pracovního místa ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R06/11

stanovuje
a) s účinností od 01.03.2011 plat MUDr. Antonu Vaňovi, řediteli Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, p. o., IČ 62182137, platovým výměrem dle
přílohy č. 0246-11-P01,
b) s účinností od 01.04.2011 plat:
- PhDr. Mojmíru Šemnickému, řediteli Střední odborné školy Holešov, p. o., IČ
47934646, platovým výměrem dle přílohy č. 0246-11-P02,
- Mgr. Miroslavu Logajovi, řediteli Odborného učiliště a Základní školy praktické
Holešov, p. o., IČ 47935910, platovým výměrem dle přílohy č. 0246-11-P03,
- Mgr. Evě Šťastné, ředitelce Střední školy oděvní a služeb Vizovice, p. o., IČ
00837237, platovým výměrem dle přílohy č. 0246-11-P04,
- Ing. Aleši Zapletalovi, řediteli Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, p. o., IČ 47935952, platovým výměrem dle přílohy č. 0246-11-P05;
bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy pro zrakově postižené Zlín, p.
o., IČ 61716715, Mgr. Miroslavy Urbánkové k 31.01.2011, dle přílohy č. 0246-11P06.
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10.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - změna sídla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R06/11

schvaluje
změnu sídla společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, z
nám. T. G. Masaryka 2570, 760 01 Zlín na nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 k úplnému znění
zakládací smlouvy společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ
27673286, dle přílohy č. 0249-11-P01.

11.

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R06/11

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 0251-11-P01.

12.

"Regionální letiště Přerov" - smlouva o financování na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R06/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje společnosti Regionální letiště Přerov a. s., IČ 28572971, ve výši
4.000.000 Kč, dle přílohy č. 0236-10-P01.

13.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R06/11

bere na vědomí
1. investiční záměr obchodní společnosti Creative Caps s. r. o., IČ 25908260, se
sídlem 9. května 111, 750 02 Přerov, dle přílohy č. 0234-11-P02;
2. investiční záměr obchodní společnosti Denesa s. r. o., IČ 26299151, se sídlem
Samostatnost 1181, 769 01 Holešov, dle přílohy č. 0234-11-P07;
3. žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti Creative
Caps s. r. o., IČ 25908260, se sídlem 9. května 111, 750 02 Přerov, dle přílohyč.
0234-11-P01;
4. žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti Denesa s.
r. o., IČ 26299151, se sídlem Samostatnost 1181, 769 01 Holešov, dle přílohy č.
0235-11-P06;
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5. změnu umístění investice obchodní společnosti FOUNDRY & MACHINING, s. r.
o., IČ 29209838, se sídlem Samostatnost 1181, 769 01 Holešov, oproti původně
schválenému umístění v rámci „Deklarace o porozumění“ č. D/1666/2010/STR
uzavřené dne 13.07.2010 a „Smlouvy o právu provést stavbu“ uzavřené dne
13.07.2010 č. 0/0463/2010/STR s touto společností, dle příloh č. 0243-11-P13 a č.
0243-11-P14;
schvaluje
1. uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní
společností Creative Caps s. r. o., IČ 25908260, se sídlem 9. května 111, 750 02
Přerov, dle přílohy č. 0234-11-P03;
2. uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní
společností Denesa s. r. o., IČ 26299151, se sídlem Samostatnost 1181, 769 01
Holešov, dle přílohy č. 0235-11-P08;
3. uzavření dodatku č. 1 ke "Smlouvě o právu provést stavbu" uzavřené s obchodní
společnosti FOUNDRY & MACHINING, s. r. o., IČ 29209838, se sídlem
Samostatnost 1181, 769 01 Holešov, dle přílohy č. 0243-11-P11.

14.

Dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R06/11

schvaluje
a) dodatky investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 606/3/150/241/07/09 - 02/02/11 s názvem
"Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ
Otrokovice" dle přílohy č. 0233-11-P01;
2. dodatek č. 3 investičního záměru č. 604/3/150/239/07/09 - 03/02/11 s názvem
"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Zateplení 2 budov" dle přílohy č. 0233-11-P02;
3. dodatek č. 3 investičního záměru č. 608/3/150/243/07/09 - 03/02/11 s názvem
"Realizace opatření úspor energie na Střední škole průmyslové, hotelové a
zdravotnické Uherské Hradiště" dle přílohy č. 0233-11-P03;
4. dodatek č. 2 investičního záměru č. 610/3/150/245/07/09 - 02/02/11 s názvem
"Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – realizace
úsporných opatření" dle přílohy č. 0233-11-P04;
5. dodatek č. 2 investičního záměru č. 612/3/150/247/07/09 - 02/02/11 s názvem
"Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, realizace opatření úspor energie"
dle přílohy č. 0233-11-P05;
6. dodatek č. 1 investičního záměru č. 689/3/150/272/05/10 - 01/02/11 s názvem
"Obchodní akademie Kroměříž - zateplení objektu" dle přílohy č. 0233-11-P06;
7. dodatek č. 1 investičního záměru č. 660/3/150/264/11/09 - 01/02/11 s názvem
"SŠ-COPT Kroměříž - regionální centrum pro strojírenství" dle přílohy č. 0233-11P07;
8. dodatek č. 2 investičního záměru č. 524/3/100/065/09/08 - 02/02/11 s názvem
"Zajištění energetických úspor - DPS Buchlovice" dle přílohy č. 0233-11-P08;
9. dodatek č. 3 investičního záměru č. 614/3/150/249/07/09 - 03/03/11 s názvem
"Realizace opatření úspor energie ve Střední průmyslové škole strojnické Vsetín"
dle přílohy č. 0233-11-P31;
10. dodatek č. 2 investičního záměru č. 636/3/170/110/10/09 – 02/03/11 s názvem
„Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s. –
Zateplení objektů“ dle přílohy č. 0233-11-P32;
11. dodatek č. 1 investičního záměru č. 639/3/170/112/10/09 akce „Realizace
úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a. s. – rekonstrukce parovodů“
dle přílohy č. 0233-11-P033;
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12. dodatek č. 1 investičního záměru č. 640/3/170/113/10/09 akce „Realizace
úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a. s. – zateplení budov“ dle
přílohy č. 0233-11-P034;
b) plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové organizace:
1. Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0233-11-P09;
2. Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle přílohy č. 0233-11-P10;
3. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, dle přílohy č. 0233-11-P11;
4. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 0233-11-P12;
5. Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0233-11-P13;
6. Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle
přílohy č. 0233-11-P14;
7. Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č.
0233-11-P15;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0038/2011 dle přílohy č. 0233-11-P16;
d) změnu č. 1 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2011-2013, dle přílohy č. 0233-11-P19;
e) rozpočtové opatření č. RZK/0046/2011 dle přílohy č. 0233-11-P35;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investiční dotace:
1. ve výši 21.819.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice,
IČ 00128198, na realizaci projektu "Stavební úpravy pro zajištění snížení
energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice", dle přílohy č. 0233-11P18;
2. ve výši 2.969.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ
00559105, na realizaci projektu "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Zateplení 2
budov", dle přílohy č. 0233-11-P17;
3. ve výši 8.979.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci projektu "Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – realizace úsporných
opatření" dle přílohy č. 0233-11-P20;
4. ve výši 34.648.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na realizaci projektu "Střední odborná škola
Josefa Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie", dle přílohy č. 023311-P21;
5. ve výši 5.116.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž, IČ
63458730, na realizaci projektu "Obchodní akademie Kroměříž - zateplení
objektu", dle přílohy č. 0233-11-P22;
6. ve výši 2.936.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetických úspor - DPS
Buchlovice“ dle přílohy č. 0233-11-P23;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
1. ve výši 16.861.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu "Stavební úpravy pro zajištění
snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice", dle přílohy č.
0233-11-P24;
2. ve výši 3.903.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť,
IČ 00559105, na realizaci projektu "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Zateplení 2
budov", dle přílohy č. 0233-11-P25;
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3. ve výši 4.874.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci projektu "Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – realizace úsporných
opatření" dle přílohy č. 0233-11-P26;
4. ve výši 7.548.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na realizaci projektu "Střední odborná škola
Josefa Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie", dle přílohy č. 023311-P27;
5. ve výši 9.851.000 Kč s příspěvkovou organizací Obchodní akademie Kroměříž,
IČ 63458730, na realizaci projektu "Obchodní akademie Kroměříž - zateplení
objektu", dle přílohy č. 0233-11-P28;
6. ve výši 5.097.000 Kč s příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetických úspor - DPS
Buchlovice“ dle přílohy č. 0233-11-P29;
7. ve výši 1.909.000 Kč s příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetických úspor - DZP
Medlovice“ dle přílohy č. 0233-11-P30.

15.

Revitalizace tř. J. A. Bati ve Zlíně - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R06/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci
„Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně” s Ing. Ladislavem Alsterem Projektová
kancelář A-S, Družby 1381, 769 01 Holešov, IČ 61405230, dle přílohy č. 0240-11P01;
zplnomocňuje
Ing. Ladislava Alstera Projektová kancelář A-S, Družby 1381, 769 01 Holešov, IČ
61405230, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské
činnosti na akci "Revitalizace tř. J.A.Bati ve Zlíně", dle plné moci uvedené v příloze
č. 0240-11-P02.

16.

Zdravotnictví - KNTB, a. s. – rekonstrukce parovodů a zateplení budov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R06/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na dodávku stavby s názvem „Realizace opatření úspor
energie v areálu krajské nemocnice T. Bati, a. s. – rekonstrukce parovodů a
zateplení budov“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0242-11-P02
až č. 0242-11-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - Lenka Cyrnerová DiS., Ing. František Mikeštík,
Martina Hromečková, DiS.;
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2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Marek Slabý;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol
Muránsky,Ing. Martin Kobzáň, MUDr. Bohuslav Škubal, CSc., Ing. David Neulinger
a náhradníky - Lenka Cyrnerová DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše
Miklíková, Ing. Jitka Homolková Ph.D.,Ing. Dana Barnášová , Martina Hromečková,
DiS.;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Realizace opatření úspor energie v areálu krajské nemoc-nice T.
Bati, a. s. – rekonstrukce parovodů a zateplení budov“ podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění
přílohy č. 0242-11-P01.

17.

Zdravotnictví - UHN, a. s. - zateplení objektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R06/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na dodávku stavby s názvem „Realizace opatření úspor
energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. – zateplení objektů“ formou
otevřeného podlimitního řízení dle příloh č. 0241-11-P02 až č. 0241-11-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - Lenka Cyrnerová DiS., Ing. František Mikeštík,
Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Marek Slabý;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol
Muránsky, Ing. Martin Kobzáň, MUDr. Antonín Karásek, Ing. David Neulinger, a
náhradníky - Lenka Cyrnerová DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková,
Ing. Jitka Homolková Ph.D., Ing. Pavel Lečbych, Martina Hromečková, DiS.;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské
nemocnice, a. s. – zateplení objektů“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 024111-P01.
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18.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - projektové a
finanční rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R06/11

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu: "Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého
areálu firmy Baťa" dle příloh č. 0239-11-P01 a č. 0239-11-P02;
2. projektový a finanční rámec projektu: "Revitalizace návazné infrastruktury a
parteru objektů 14. a 15." dle přílohy č. 0239-11-P03 a č. 0239-11-P04;
odvolává
PhDr. Ivana Plánku z funkce člena Řídicího výboru pro realizaci projektu: "Krajské
kulturní a vzdělávací centrum";
jmenuje
PhDr. Antonína Sobka členem Řídicího výboru pro realizaci projektu: "Krajské
kulturní a vzdělávací centrum".

19.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R06/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování úpravy projektové dokumentace na akci
“Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně” se společností A.D.N.S.
Production s. r. o., IČ 27251128, dle přílohy č. 0244-11-P01.

20.

Úprava projektových rámců - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R06/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0042/2011 dle přílohy č. 0238-11-P04.

21.

Veřejná zakázka "Vypracování analytických dokumentů pro Zlínský kraj II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R06/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Vypracování analytických dokumentů pro Zlínský kraj II“ dle přílohy č.
0237-11-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Sociotrendy, s. r. o, se sídlem
Rooseveltova 95, 770 10 Olomouc, IČ 28630319;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Sociotrendy, s. r. o, se sídlem Rooseveltova 95,
770 10 Olomouc, IČ 28630319, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v příloze
č. 0237-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky č. VZ/2010/6/200/12 "Vypracování
analytických dokumentů pro Zlínský kraj II" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v termínu do 02.05.2011;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 0237-11-P02 v termínu do 02.05.2010.

22.

Doprava - hodnocení hospodaření za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R06/11

bere na vědomí
1. stanovisko oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, za rok 2010 dle přílohy č. 0224-11-P01;
2. stanovisko Odboru dopravy a silničního hospodářství k činnosti příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, za rok 2010 dle přílohy
č. 0224-11-P02;
3. zprávu o hospodaření činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, za rok 2010 dle příloh č. 0224-11-P03 a č. 0224-11P03a;
schvaluje
výsledek hospodaření za rok 2010 příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, v celkové výši 40.426,11 Kč dle přílohy č. 0224-11P04;
ukládá
řediteli dotčené organizaci přidělit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2010
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, ve výši
40.426,11 Kč do rezervního fondu dle přílohy č. 0224-11-P04, v termínu do
31.03.2011.
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23.

Dopravní obslužnost - účelová dotace ze SR pro dopravce ČD, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R06/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0040/2011 dle přílohy č. 0223-11-P02.

24.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R06/11

bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 0225-11-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0119/R03/11 ze dne 07.02.2011:
a) v části schvaluje – bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila výběr
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč Colsys s. r. o., se
sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČ 14799634,
b) v části schvaluje – bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření
smlouvy s uchazečem Colsys s. r. o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 KladnoDubí, IČ 14799634, dle přílohy č. 0111-11-P02;
jmenuje
hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Emilie
Slavíková, Mgr. Milan Filip, Ing. Věra Fuksová, Ing. Miloslav Věžník, Ing. David
Neulinger, Ing. Petr Vrbka, Mgr. Libor Fusek a náhradníky - Ing. Jindřich Ondruš,
Mgr. Josef Slovák, Ing. Libor Sláčík, Ing. Jana Koldová, Ing. František Brachtl, Ing.
František Kopecký Ph.D., Martina Hromečková DiS., Lenka Cyrnerová, DiS., JUDr.
Kateřina Lisá;
ukládá
1. hodnoticí komisi provést novou kontrolu předložených kvalifikací a výběr
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji" v termínu do 30.05.2011;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Komplexní odbavovací, řídící a
informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji“ Radě Zlínského
kraje k rozhodnutí, v termínu do 18.04.2011.
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25.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R06/11

schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit v
členění:
1. GALERIE ORLOVNA města Kroměříže, o. s., IČ 28557425
ve výši 10.000 Kč na akci:
Kroměřížské výtvarné léto 2011 - IV. ročník
2. Divadelní spolek Kroměříž, Postoupky, IČ 27035018
ve výši 15.000 Kč na akci:
Divadelní festival Ludmily Cápkové
3. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70286736
ve výši 20.000 Kč na akci:
54. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla 2011
4. Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., IČ 29188172
ve výši 30.000 Kč na akci:
Festival Janáček a Luhačovice
5. Kulturní nadační fond Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930187
ve výši 10.000 Kč na akci:
Zámecké koncerty
6. Umělecká iniciativa Kroměříž, IČ 18190120
ve výši 40.000 Kč na akci:
XXII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2011
7. Otrokovická BESEDA, s. r. o., Otrokovice, IČ 25513885
ve výši 10.000 Kč na akci:
Přehlídka amatérského divadla Forbína 2011
8. Člověk v tísni, o. p. s., Praha, IČ 25755277
ve výši 5.000 Kč na akci:
Jeden svět 2011 v Rožnově pod Radhoštěm
9. Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178
ve výši 5.000 Kč na akci:
Seniorstar
10. DOMINO cz, o. s., Zlín, IČ 48472476
v celkové výši 10.000 Kč na akce:
Regionální přehlídka dětského scénického tance - 5.000 Kč
O Zlatý klobouček 2011 - 5.000 Kč
11. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace,
IČ 00373281
ve výši 10.000 Kč na akci:
Otevírání pramenů 2011 Luhačovice
12. Z kola ven, Fryšták, IČ 70841454
ve výši 10.000 Kč na akci:
Malý svět divadel
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13. Klub UNESCO Kroměříž, IČ 47934778
v celkové výši 70.000 Kč na akce:
Dny zahrad a zámku Kroměříž 2011 - 10.000 Kč
Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2011 - 60.000 Kč
14. Občanské sdružení Literární Luhačovice, IČ 26653249
ve výši 5.000 Kč na akci:
Literární Luhačovice - autorská čtení pro veřejnost
15. Orel župa Velehradská, Uherské Hradiště, IČ 62831933
ve výši 20.000 Kč na akci:
CANTATE 2011
16. AMFOLKFEST, Vsetín, IČ 26644584
ve výši 10.000 Kč na akci:
Pulčinský Amfolkfest "Malý festival na konci světa"
17. SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ DECHOVÉHO SOUBORU MORAVA
při Základní umělecké škole Hulín, IČ 27026531
ve výši 5.000 Kč na akci:
Festival mládežnických dechových hudeb Václava Smoly v Hulíně
18. Filmový klub ve Vsetíně, IČ 65469542
ve výši 5.000 Kč na akci:
Letní filmový maraton 2011
19. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Praha,
IČ 65399447, ve výši 20.000 Kč na akci:
Dny umění nevidomých na Moravě 2011
20. Společnost pro kulturu obce Strání, IČ 62831895
ve výši 50.000 Kč na akci:
24. Festival masopustních tradic FAŠANK 2011
21. Společnost klasické kytary Zlín, IČ 22855823
ve výši 5.000 Kč na akci:
Koncert a mistrovské třídy Bohuslava Matouška a Petra Saidla
22. MALENOVICKÉ PODHRADÍ, Zlín, IČ 27034224
ve výši 10.000 Kč na akci:
Zlínské besedování ´11
23. Taneční klub Gradace Kroměříž, IČ 47935197
ve výši 15.000 Kč na akci:
Mistrovství České republiky družstev ve společenském tanci 2011
a Český pohár v juniorských tanečních formací
24. NĚKOLIKASPŘEŽÍ, Uherské Hradiště, IČ 26516861
ve výši 15.000 Kč na akci:
Divadelní festival Žebřiňák
25. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 44740743, v celkové výši 15.000 Kč na akce:
23. setkání heligonkářů v Rožnově p. Radhoštěm - 5.000 Kč
22. valašské folkrockování - 10.000 Kč
26. Valašská nadace, Francova Lhota, IČ 25842871
ve výši 5.000 Kč na akci:
Hradní tóny - 16. ročník hudebního festivalu pro děti a mládež
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27. KULTURNÍ KLUB Hulín, příspěvková organizace, IČ 63458837
ve výši 5.000 Kč na akci:
VII. ročník - HULÍNSKÝ OPEN FEST 2011
28. LUHOvaný VINCENT, o. s., Luhačovice, IČ 22831606
ve výši 5.000 Kč na akci:
Kulturní festival pro mládež LUHOvaný Vincent
29. Dům kultury Vsetín, spol. s. r. o., IČ 47972114
ve výši 15.000 Kč na akci:
Chrám i tvrz
30. Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, IČ 75080621
v celkové výši 15.000 Kč na akce:
Cesta za poznáním - 5.000 Kč
Leciánova bota - 10.000 Kč
31. "Občanské sdružení cimbalistů České republiky", Valašské Meziříčí,
IČ 64123367
ve výši: 25.000 Kč na akci:
IX. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí
32. IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže
,,Chceme žít
s Vámi", Zlín, IČ 48472042, ve výši 25.000 Kč na akci:
Uchování tradičních řemesel na Zlínsku
33. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice, IČ 62180134
ve výši 10.000 Kč na akci:
S pohádkovým hradem do minulosti
34. TJ SOKOL Mysločovice, IČ 15546713
ve výši 5.000 Kč na akci:
Effect Dance Cup 2011 - mezinárodní soutěž pro amatérské taneční soubory a
tanečníky
35. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace,
IČ 00368946
v celkové výši 45.000 Kč na akce:
Valašský špalíček 2011 - 30.000 Kč
Setkání divadel - Malé jevištní formy 2011 - 15.000 Kč
36. Pravoslavná církevní obec ve Střílkách, IČ 73634239
ve výši 20.000 Kč na akci:
Sedmipočetníci, osudy žáků svatých Cyrila a Metoděje po vyhnání
z Velké Moravy
37. Klub TEMPO Zašová, IČ 67728227
ve výši 30.000 Kč na akci:
Tanec 2011
38. The Czech Ensemble Baroque, o. s., Loučka u Valašského Meziříčí,
IČ 22674209
ve výši 25.000 Kč na akci:
Letní škola barokní hudby
39. ,,OLAM - Společnost Judaica", Holešov, IČ 26544366
ve výši 15.000 Kč na akci:
Festival Týden židovské kultury
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40. Dům Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták, IČ 67026346
ve výši 10.000 Kč na akci:
DISfest
41. Valašský soubor písní a tanců Rusava, Bystřice pod Hostýnem, IČ 18190090
ve výši 10.000 Kč na akci:
8. Mezinárodní folklorní festival ,,Na rynku v Bystřici"
42. Arcanus, Otrokovice, IČ 22813403
ve výši 10.000 Kč na akci:
Magic fest 2011
43. Taneční klub FORTUNA Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166
ve výši 30.000 Kč na akci:
Zlínský taneční festival 2011
44. MUSICA Holešov, o. s., IČ 22818618
ve výši 10.000 Kč na akci:
Musica Holešov 2011 - II. ročník hudebního festivalu a koncertního cyklu
45. JÁNOŠÍKOV DUKÁT, Brno, IČ 22830260
ve výši 35.000 Kč na akci:
Medzinárodný festival slovenského folklóru v ČR - JÁNOŠÍKOV DUKÁT
46. Ing. Marek Turňa, Zlín, IČ 71079106
ve výši 20.000 Kč na akci:
Literární jaro 2011
47. SemTamFór, Slavičín, IČ 26599252
ve výši 20.000 Kč na akci:
Valašské křoví 2011
48. "Klobučan", Valašské Klobouky, IČ 46310878
ve výši 10.000 Kč na akci:
Regionální soutěž zpěváčků Valašska
49. Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, příspěvková organizace, IČ 75082802
ve výši 15.000 Kč na akci:
Okresní soutěžní přehlídka dětských folklorních souborů
50. VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO, Karolinka, IČ 26666111
ve výši 40.000 Kč na akci:
Krajská postupová přehlídka amatérského divadla v Karolince
51. ,,Folklorní sdružení Lipta Liptál", Liptál, IČ 26523752
ve výši 15.000 Kč na akci:
Dětské folklorní dny Liptál 2011
52. Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, Zlín, IČ 46311360
v celkové výši 20.000 Kč na akce:
Trnečka - setkání dětských zpěváků lidových písní - 10.000 Kč
5. přehlídka dětských cimbálových muzik
53. POLYPEJE - společnost pro obnovu a využití historických památek, Brno,
IČ 60556501
ve výši 10.000 Kč na akci:
Kulturní léto na hradě Cimburk u Koryčan
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54. Orel jednota Zlín, IČ 64467317
ve výši 10.000 Kč na akci:
Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček 2011
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského
kraje na podporu kulturních aktivit a akcí obcím a organizacím v následujícím
členění:
1. Město Brumov - Bylnice, IČ 00283819
ve výši 10.000 Kč na akci:
Brumovské divadelní léto
2. Město Chropyně, IČ 00287245
ve výši 5.000 Kč na akci:
Hanácké slavnosti
3. Město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 10.000 Kč na akci:
Zámecké kulturní léto
4. Obec Hovězí, IČ 00303801
ve výši 5.000 Kč na akci:
Dny valašského divadla v Hovězí
5. Město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 10.000 Kč na akci:
Škola lidových tanců v Kunovicích 2011
6. Obec Spytihněv, IČ 00284491
ve výši 5.000 Kč na akci:
Koncert na řece - Opera Diversa
7. Obec Kašava, IČ 00284050
ve výši 10.000 Kč na akci:
Hudecké a gajdošské slavnosti Kašava 2011
8. Město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
ve výši 30.000 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
9. Arcibiskupství olomoucké, Olomouc, IČ 00445151
ve výši 10.000 Kč na akci:
Noc kostelů
10. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace, IČ 00851817
ve výši 5.000 Kč na akci:
Talent ze šuplíku V. - literární soutěž pro začínající spisovatele
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26.

Baťův kanál - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R06/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0267/2010/STR mezi Zlínským krajem a Sdružením obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, dle přílohy č.
0266-11-P01;
2. poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 600.000 Kč městu Uherský Ostroh, IČ 291480, na realizaci provozní
chaty (kancelář, sklad) a chaty sociálního zařízení (WC, umývárny ženy, muži) v k.
ú. Uherský Ostroh pro stanující turisty Baťova kanálu, dle přílohy č. 0266-11-P02,
b) ve výši 2.138.000 Kč městu Napajedla, IČ 00284220, na realizaci stavby
cyklostezky podél Baťova kanálu v k. ú. Napajedla 7b stavba – Napajedla – 2. část,
dle přílohy č. 0266-11-P03;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2011 dle přílohy č. 0266-11-P04.

27.

Kultura - převod z rezervního fondu, odpisové plány, investiční fondy pro rok
2011, odvod do rozpočtu zřizovatele, navýšení příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R06/11

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu Krajské galerie výtvarného
umění ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00094889, k posílení investičního
fondu ve výši 160.000 Kč, dle přílohy č. 0265-11-P12;
schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury na rok 2011, dle příloh č. 0265-11-P01 až č.
0265-11-P05;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury na rok 2011, dle příloh č. 026511-P06 až č. 0265-11-P10;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fnodu na rok 2011 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0265-11-P11;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0036/2011 dle přílohy č. 0265-11-P17;
5. navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum regionu Valašsko, příspěvková
organizace, IČ 00092126, o 200.000 Kč na celkovou výši 16.944.000 Kč dle
přílohy č. 0265-11-P18.
ukládá
odvod prostředků z investičního fondu Muzea regionu Valašsko, příspěvková
organizace, IČ 00098574, do rozpočtu zřizovatele ve výši 200.000 Kč v termínu do
30.09.2011.
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28.

Kultura - hodnocení hospodaření za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R06/11

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2010 dle příloh č. 0263-11-P01 až č. 0263-11-P07;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2010 dle přílohy č. 0263-11-P08;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče
za rok 2010 dle přílohy č. 0263-11-P09;
schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2010 v celkové výši 508.041,24 Kč dle přílohy č. 0263-11-P10;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče do rezervního fondu
ve výši 508.041,24 Kč dle přílohy č. 0263-11-P10, v termínu do 31.03.2011.

29.

PF04-11 Podprogram podpora ekologických aktivit v kraji - informace pro
žadatele, návrh smlouvy, výběrová komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R06/11

schvaluje
1. informaci pro žadatele k PF04-11 Podprogram "podpora ekologických aktivit v
kraji" dle přílohy č. 0226-11-P01;
2. návrh smlouvy o poskytnutí podpory k PF04-11 Podprogram "podprora
ekologických aktivit v kraji" dle přílohy č. 0226-11-P02;
jmenuje
výběrovou komisi k PF04-11 Podprogram "podpora ekologických aktivit v kraji" ve
složení: Milena Kovaříková, Mgr. Josef Slovák, Ing. Petr Hradecký, RNDr. Alan
Urc, PhDr. Stanislav Minařík, Ing. Jaroslav Hrabec, RNDr. Ondřej Konvička a
náhradníky - Mgr. Roman Lebloch, Ing. Filip Pastuszek, Ing. Jindřich Ondruš,
JUDr. Jolana Hulínová, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Miloš Šťastný, tajemník komise RNDr. Jarmila Dupejová.
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30.

PF07-11 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R06/11

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-11 Podprogram na
podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování v roce 2011 ve výši:
a) 80.000 Kč občanskému sdružení NA CESTĚ, Vsetín, IČ 70640548, na projekt
PF-07-11/066„KŘIŽOVATKY“;
b) 100.000 Kč občanskému sdružení Jaspis, Kroměříž, IČ 26655535, na projekt
PF-07-10/063 „Jaspis je tu pro Tebe!“;
c) 110.000 Kč občanskému sdružení Madio, Zlín, IČ 26572702, na projekt PF-0710/054 „PREVENTIVNÍ PROGRAMY“;
d) 80.000 Kč občanskému sdružení Dům Ignáce Stuchlého SKM, o. s., Fryšták, IČ
67026346, na projekt PF-07-11/061 "Orientační dny";
2. neposkytnutí dotace v rámci PF-07-11 Podprogram na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2011
subjektům:
a) Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-07-11/069 "Víkendové
výlety s prožitkem";
b) občanskému sdružení Kamarád NENUDA, IČ 22692398, na projekt PF0711/070 "Víkendový klub pro děti a mládež" a projekt PF07-11/076 "Spokojené děti
a jejich rodiče v době prázdnin";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
rámci PF07-11 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2011 ve výši:
a) 230.000 Kč občanskému sdružení R-Ego Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-11/053 „Činnost Poradenského centra R-Ego“;
b) 450.000 Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF-0711/059 "Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní, poradenské a
terénní služby";
c) 220.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-11/062
"Kontaktní a poradenské centrum PLUS";
d) 190.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-11/060
"Terénní program PLUS";
e) 220.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0711/055 „K centrum Zlín“;
f) 190.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0711/056 „Streetwork Zlín“;
g) 230.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-11/074 „Kontaktní centrum Klíč“;
h) 200.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-11/075 „Terénní programy Agarta“.
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31.

Přidělení finanční podpory (dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R06/11

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu
sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu v členění:
1. Nadace pro transplantaci kostní dřeně, IČ 45333378, ve výši 40.000 Kč na
projekt Rozšíření registru dobrovolných dárců kostní dřeně - vyšetření vzorků krve
nových dárců kostní dřeně,
2. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresní výbor Vsetín, IČ
62334417, ve výši 26.000 Kč na projekt Skupinové rekondiční a rehabilitační
cvičení seniorů a osob se zdravotním postižením,
3. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresní výbor Vsetín, IČ
62334417, ve výši 45.000 Kč na projekt Skupinové rekondiční a rehabilitační
cvičení seniorů a osob se zdravotním postižením,
4. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace, IČ
62830392, ve výši 33.000 Kč na projekt Ozdravně rekondiční pobyt, edukativní
program pro osoby se zdravotním a tělesným postižením pro seniory, program
skupinového a rehabilitačního cvičení,
5. Svaz důchodců České republiky, o. s., Krajská rada Zlínského kraje, IČ
75147921, ve výši 40.000 Kč na projekt Informační centrum Svazu důchodců,
6. Občanské sdružení zdravotně postižených v Hulíně, IČ 26599180, ve výši
26.000 Kč na projekt Ozdravný pobyt zdravotně postižených seniorů,
7. Společnost Minerva o. p. s., IČ 28564197, ve výši 60.000 Kč na projekt Šedesát
a víc neznamená nic!,
8. KLUB BECHTĚREVIKŮ o. s., IČ 00550477, ve výši 30.000 Kč na projekt
Rekondiční a metodický pobyt pacientů s Bechtěrevovou nemocí,
9. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 34.000 Kč
na projekt Oceňování bezplatných dárců krve Oblastním spolkem Českého
červeného kříže,
10. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 28.000 Kč
na projekt Edukativní program pro seniory a osoby se zdravotním postižením v
oblasti sociálně právní a zdravotní pro Klub zdravých seniorů a "zdravé stárnutí",
11. Svaz diabetiků ČR, územní organizace Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70640513,
ve výši 41.000 Kč na projekt Týdenní edukační a rehabilitační program pro
diabetiky,
12. Centrum pro seniory Zachar, IČ 26990717, ve výši 10.000 Kč na projekt
Mozkový joging-trénování paměti,
13. Centrum pro seniory Zachar, IČ 26990717 ve výši 10.000 Kč na projekt
Rehabilitační a kondiční cvičení,
14. Svaz diabetiků ČR, územní organizace Kroměříž, IČ 63459558, ve výši 24.000
Kč na projekt Rekondičně edukační pobyt diabetiků,
15. Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, o. s., IČ 26631539, ve výši 15.000 Kč
na projekt Aktivity v akreditovaných dobrovolnických programech,
16. Mateřské a rodinné centrum NEBOJSA, IČ 22870211, ve výši 19.000 Kč na
projekt S rodinou jsme tým,
17. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, IČ 26593823, ve výši 11.000
Kč na projekt Znalostí k soběstačnosti,
18. Tělovýchovná jednota Monty dostihová stáj Kunovice, IČ 61704458, ve výši
50.000 Kč na projekt Hiporehabilitace (rehabilitace zdravotně postižených dětí
pomocí živého zvířete tj. koně),
19. Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, IČ 69652180, ve výši
44.000 Kč na projekt Komplexní příprava a edukace dobrovolníků Programu Pět P,
20. Svaz diabetiků ČR územní organizace Vsetín, IČ 49563327, ve výši 25.000 Kč
na projekt Zdravotní pobyty a zdravotně sportovní akce,
21. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka
Vsetín, IČ 65399447, ve výši 33.000 Kč na projekt Sociálně rehabilitační pobyt pro
osoby těžce zrakově postižené,
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22. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka
Vsetín, IČ 65399447, ve výši 20.000 Kč na projekt Tandemovo turistické
soustředění pro osoby těžce zrakově postižené a jejich průvodce doplněné
kulturním programem,
23. Domov Jitka o. p. s., IČ 28634764, ve výši 50.000 Kč na projekt Komunikace a
spolupráce mezi pečujícími rodinami, Domovem Jitka a specialisty,
24. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresní výbor Kroměříž,
IČ 63415682, ve výši 14.000 Kč na projekt Skupinový a rehabilitační pobyt
zdravotně postižených seniorů,
25. Canisterapeutické centrum Zlín, IČ 27015351, ve výši 71.000 Kč na projekt
Výcvik a výchova odborných canisterapeutických týmů,
26. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klub AuXilium,
IČ 65469526, ve výši 54.000 Kč na projekt Alternativní rehabilitační činnosti pro
děti/osoby se ZP (zdravotní plavání, hipoterapie, canisterapie a pohybové aktivity),
27. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klub AuXilium,
IČ 65469526, ve výši 42.000 Kč na projekt Edukativní aktivity jako prostředek růstu
rodičovských kompetencí,
28. Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, IČ 48773883, ve výši 31.000
Kč na projekt Oceňování bezpříspěvkových dárců krve - držitelů bronz., stříbr., zlat.
Jánského medailí a držitelů Zlatého kříže 3. třídy,
29. SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN, IČ 65792068, ve výši 73.000 Kč na
projekt Výchova a vzdělávání dobrovolníků,
30. Samari, o. s., IČ 22671951, ve výši 25.000 Kč na projekt Nábor a základní
školení dobrovolníků Dobrovolnického centra Samari,
31. "Rodinné centrum Kamarád -Nenuda o. s.", IČ 22692398, ve výši 30.000 Kč na
projekt Ještě jsme tady,
32. Přátelé harmonické výchovy, o. s., IČ 26570106, ve výši 19.000 Kč na projekt
Waldíkovy tvořivé dílny 2011,
33. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace
ONKO Zlín, IČ 62181475, ve výši 16.000 Kč na projekt Rekondiční pobyt pro
onkolog. pacienty po ukončené základní léčbě,
34. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace
ONKO Zlín, IČ 62181475, ve výši 18.000 Kč na projekt Cvičení v bazénu pro ženy
po ablaci prsu a ostatní onkolog. pacienty po skončené základní léčbě,
35. Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, ve výši 71.000 Kč na projekt
Program Pět P,
36. Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, ve výši 65.000 Kč na projekt
Mobilní hospicová jednotka,
37. Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Zlín, IČ 61716936, ve výši
15.000 Kč na projekt Skupinové a rekondiční rehabilitační plavání (s možností
cvičení ve vodě) diabetiků,
38. Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Zlín, IČ 61716936, ve výši
23.000 Kč na projekt Edukačně - preventivní pobyt se zdravotním programem pro
diabetiky 1. a 2. stupněm,
39. Český klub nedoslýchavých HELP, Poradenské středisko Českého klubu
nedoslýchavých HELP v Uherském Brodě, IČ 49774883, ve výši 61.000 Kč na
projekt Rekondiční a rehabilitační pobyt pro sluchově postižené,
40. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresní výbor Zlín, IČ
62182030, ve výši 37.000 Kč na projekt Rekondiční pobyt pro diabetiky,
41. MAMMA HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s., IČ
70099880, ve výši 82.000 Kč na projekt MAMMA HELP CENTRUM Zlín- provoz
poradny pro ženy s rakovinou prsu,
42. FitVitalita s. r. o., IČ 29244463, ve výši 29.000 Kč na projekt Rehabilitační
cvičení a zdravotní tělesná výchova pro seniory,
43. Centrum pro rodinu Vizovice o. s., IČ 22856919, ve výši 24.000 Kč na projekt
Zahradní slavnost aneb oslava dne maminek i celé rodiny,
44. Svaz diabetiků ČR, územní organizace Uherský Brod, IČ 61704024, ve výši
12.000 Kč na projekt Rekondice,
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45. NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., IČ 27163059, ve výši 100.000 Kč na
projekt Konzultační aktivity pro oblast bezbariérového užívání staveb na území
Zlínského kraje,
46. IMPULS Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín, IČ 26609070, ve
výši 40.000 Kč na projekt Terapeutické programy za pomoci koní,
47. Občanské sdružení Adra, IČ 61388122, ve výši 25.000 Kč na projekt Podpora
dobrovolnictví na Zlínsku,
48. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, IČ 00426351, ve výši
28.000 Kč na projekt Oceňování bezplatných dárců krve,
49. Rada seniorů České republiky, o. s., IČ 63829797, ve výši 30.000 Kč na projekt
Program skupinového, rekondičního a rehabilitačního cvičení seniorů,
50. Dětské centrum Beruška o. s., IČ 22864008, ve výši 20.000 Kč na projekt
Pohádkový les s Beruškou,
51. Dětské centrum Beruška o. s., IČ 22864008, ve výši 21.000 Kč na projekt Den
pro Berušky a Broučky,
52. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 15.000 Kč na projekt Zlepšení fyzické a psychické kondice
členů MO STP Vsetín - Cvičíme pro zdraví,
53. Rada seniorů České republiky, o. s., IČ 63829797, ve výši 40.000 Kč na projekt
Průběžné poskytování poradenské činnosti seniorům v oblasti zdravotní, sociální a
vzdělávací;
b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sociálního fondu
Zlínského kraje dle přílohy č. 0261-11-P03.

32.

Sociální služby - odpisové plány, investiční fondy pro rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R06/11

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních věcí na rok 2011 dle příloh č. 0258-11-P01 až
č. 0258-10-P14;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních věcí na rok 2011 dle příloh č. 0258-11-P15 až č. 0258-11-P28.

33.

Sociální služby - hodnocení hospodaření za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R06/11

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2010 dle příloh č. 0259-11-P01 až č. 0259-11-P15;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2010 dle přílohy č. 0259-11-P16;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2010 dle přílohy č. 0259-11-P17;
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schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2010 v celkové výši 527.091,24 Kč, dle přílohy č.
0259-11-P18;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za rok 2010 do rezervních
fondů ve výši 527.091,24 Kč, dle přílohy č. 0259-11-P18, v termínu do 31.03.2011.

34.

Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R06/11

schvaluje
1. snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor služby 9119004, poskytované v zařízení Domov pro osoby
se zdravotním postižením Velehrad - Salašská, začleněném do Sociálních služeb
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 00092096, z 92 na 82 lůžek, a to s
účinností od 01.04.2011;
2. snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor služby 5730896, poskytované v zařízení Domov pro osoby
se zdravotním postižením Zašová, začleněném do Sociálních služeb Vsetín,
příspěvkové organizace, IČ 49562827, ze 113 na 111 lůžek, a to s účinností od
01.04.2011.

35.

Vyhodnocení projektu Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R06/11

bere na vědomí
vyhodnocení po ukončení projektu "Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském
kraji" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR dle
přílohy č. 0256-11-P01.

36.

Domov pro seniory Lukov, p. o. - nabytí dědictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R06/11

vyslovuje souhlas
s nabytím dědictví do vlastnictví Domova pro seniory Lukov, p. o., IČ 70850941, po
paní Bronislavě Vyroubalové zemřelé dne 31.10.2010.
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38.

Zdravotnictví - odpisové plány, investiční fondy na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R06/11

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2011, dle příloh č. 0267-11-P01 až
č. 0267-11-P02;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
zdravotnictví na rok 2011, dle příloh č. 0267-11-P03 až č. 0267-11-P04.

39.

Zdravotnictví - hodnocení hospodaření za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R06/11

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok
2010 dle příloh č. 0271-11-P01 až č. 0271-11-P03;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok
2010 dle přílohy č. 0271-11-P04;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2010
dle přílohy č. 0271-10-P05;
schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2010
v celkové výši 114.070,01 Kč dle přílohy č. 0271-11-P06;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví do rezervního fondu ve výši
114.070,01 Kč dle přílohy č. 0271-11-P06, v termínu do 31.03.2011.

40.

Zdravotnictví - záměr pronájmu a výpůjčky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R06/11

schvaluje
1. záměr pronájmu budovy č. p. 467 na pozemku p. č. st. 1182 a pozemku p. č. st.
1182 v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s., zapsaných v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 412 pro obec a k. ú. Příluky u Zlína, na dobu určitou do 31.12.2025 za
cenu v místě a čase obvyklou,
2. záměr výpůjčky pozemků p. č. 3924/4 a p. č. 3964/4 zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na dobu určitou do 31.12.2025.
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42.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R06/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0039/2011 dle přílohy č. 0272-11-P01.

43.

Školství - odpisové plány, investiční a rezervní fondy, odvody do rozpočtu
zřizovatele, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R06/11

souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení investičních fondů příspěvkových organizací:
1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131, ve výši
50.000 Kč;
2. Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, ve výši 100.000 Kč;
3. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí, IČ 00851914, ve výši 30.000 Kč;
4. Dětský domov Zlín, IČ 61716723, ve výši 300.000 Kč;
5. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, ve výši 140.000 Kč;
schvaluje
1. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2011 dle přílohy č. 0280-11-P002;
2. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2011 dle příloh č. 0280-11-P015 až č. 0280-11-P104;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičních fondů na rok 2011 škol a
školských zařízení:
a) Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, dle
přílohy č. 0280-11-P011;
b) Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 0280-11-P012;
c) Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0280-11P013;
d) Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0280-11P014;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0043/2011 dle přílohy č. 0280-11-P105;
5. poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809, ve výši 90.000
Kč na realizaci akce klimatizace podkrovních učeben;
b) Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov, IČ 47935910, ve výši
185.000 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení školy;
c) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 188.000 Kč na
realizaci akce "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - obnova PC učeben";
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6. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace:
a) č. 1/2011 na přípravu a realizaci akce "Základní umělecká škola Rožnov pod
Radhoštěm - klimatizace podkrovních učeben", dle přílohy č. 0280-11-P008;
b) č. 2/2011 na přípravu a realizaci akce "Odborné učiliště a Základní škola
praktická Holešov - rekonstrukce sociálního zařízení školy" dle přílohy č. 0280-11P009;
c) č. 3/2011 na přípravu a realizaci akce "Střední průmyslová škola strojnická
Vsetín - obnova PC učeben" dle přílohy č. 0280-11-P010;
7. dodatek č. 1 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
637/2/150/258/10/09-01/03/11 "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín obnova PC učeben" dle přílohy 0280-11-P065;
ukládá
odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v termínu do
30.11.2011 příspěvkovým organizacím:
a) Základní umělecká škola Bojkovice, IČ 46254331, ve výši 940.000 Kč;
b) Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, ve výši 1.921.000 Kč.

44.

Školství - hodnocení hospodaření za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R06/11

bere na vědomí
stanoviska Odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a
školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za rok 2010 dle přílohy č. 027411-P02;
schvaluje
výsledky hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za
rok 2010 v celkové výši Kč 18.457.525,05 dle přílohy č. 0274-11-P01;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření do fondu
odměn v celkové výši 1.674.600,00 Kč a do rezervního fondu 16.782.925,05 dle
přílohy č. 0274-11-P01, do účetní závěrky za měsíc březen 2011, v termínu do
31.03.2011.

45.

Školství - změna zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R06/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Zlínského kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0278-11-P01.
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46.

Školství - vyhlášení konkursů na funkce ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R06/11

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa:
1. ředitelky Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, Ing.
Zdislavy Svobodové, s účinností od 01.07.2011, dle přílohy č. 0276-11-P01;
2. ředitele Základní školy praktické a Základní školy speciální Otrokovice, IČ
61716413, Mgr. Vladimíra Kadlece, s účinností od 17.08.2011, dle přílohy č. 027611-P02;
schvaluje
vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky dle přílohy č. 0276-11-P03:
1. Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790,
2. Základní školy praktické a Základní školy speciální Otrokovice, IČ 61716413.

47.

Vyhodnocení realizace Preventivních programů škol a školských zařízení za
školní rok 2009/2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R06/11

bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení realizace Preventivních programů škol a školských zařízení
Zlínského kraje za školní rok 2009/2010 dle přílohy č. 0273-11-P01;
schvaluje
seznam škol a školských zařízení navržených na vyhodnocení dle přílohy č. 027311-P02.

48.

Veřejná zakázka "Ubytovací a stravovací služby pro projekt Zefektivnění
řízení lidských zdrojů na KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R06/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Ubytovací a
stravovací služby pro projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK" dle
přílohy č. 0227-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Ubytovací a stravovací služby pro
projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK", kterou předložil uchazeč
Miroslav Kafka - nápojové automaty Wittenborg, se sídlem Klabalská I/420, 760 01
Zlín, IČ 42619327;
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2. uzavření smlouvy s uchazečem Miroslav Kafka - nápojové automaty Wittenborg,
se sídlem Klabalská I/420, 760 01 Zlín, IČ 42619327, dle přílohy č. 0227-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 0227-11-P02 v termínu do 02.05.2011.

49.

Veřejná zakázka "Dodávka pitné vody, nájem přístrojů pro temperaci a
dávkování pitné vody"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R06/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Dodávka pitné
vody, nájem přístrojů pro temperaci a dávkování pitné vody" dle přílohy č. 0228-11P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Crystalis s. r. o., se sídlem Zelený pruh
95/97, 140 00 Praha 4;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Crystalis s. r. o., se sídlem Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4, dle přílohy č. 0228-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvy s vybraným
uchazečem dle přílohy č. 0228-11-P02 v termínu do 15.04.2011.

50.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R06/11

schvaluje
přílohu č. 1 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k metodickému pokynu
MP/08/04/09 - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 0229-11-P01.
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51.

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci v 15. budově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R06/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností
AMADEO HOLDING s. r. o., Španielova 1299, 163 00 Praha 6, IČ 27370721,
včetně dohody o zpětvzetí výpovědi dle přílohy č. 0230-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s panem
Vladimírem Doleželem, Družstevní 4516, 760 05 Zlín, včetně dohody o zpětvzetí
výpovědi dle přílohy č. 0230-11-P02.

52.

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R06/11

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Domově pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm dne 28. prosince 2010 dle přílohy č. 028211-P01.

53.

Investiční záměry, změna č. 2 IF v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R06/11

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 758/3/110/165/02/11 k provedení díla "Silnice II/437,
III/43726: Blazice, průjezdní úsek", o celkových nákladech 12.161.000 Kč, dle
přílohy č. 0284-11-P02,
A2) investiční záměr č. 759/3110/166/02/11 k provedení díla "Silnice III/49720:
Doubravy, průjezdní úsek", o celkových nákladech 7.735.000 Kč, dle přílohy č.
0284-11-P04,
A3) investiční záměr č. 760/3/110/167/02/11 k provedení díla "Silnice III/4887:
Lhota u Vsetína, most ev. č. 4887-1", o celkových nákladech 4.297.000 Kč, dle
přílohy č. 0284-11-P06,
A4) investiční záměr č. 761/3/110/168/02/11 k provedení díla "Silnice III/0496:
Vizovice, most ev. č. 0496-3, o celkových nákladech 6.330.000 Kč, dle přílohy č.
0284-11-P08;
B. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 028411-P09.
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54.

Projekt "Kulturní evropské stezky: Přenos zkušeností, sdílení řešení
(CERTESS)"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R06/11

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Kulturní evropské stezky: Přenos zkušeností,
sdílení řešení (CERTESS)" dle příloh č. 0285-11-P01 a č. 0285-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Kulturní
evropské stezky: Přenos zkušeností, sdílení řešení (CERTESS)" v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 0285-11-P01 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt včetně
všech povinných příloh v termínu do 01.04.2011;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje doložit všechny podklady
potřebné k projektové žádosti "Kulturní evropské stezky: Přenos zkušeností,
sdílení řešení (CERTESS)" předkladateli projektu - Evropský institut kulturních cest
v termínu do 01.04.2011.

55.

Udělení doložky zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R06/11

souhlasí
s uzavřením partnerské smlouva mezi Vysokou školou báňskou-Technickou
univerzitou Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, IČ
61989100 (příjemce dotace), a Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou
Valašské Meziříčí, se sídlem Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00843504 (partner), v rámci projektu "Informace a konkurenceschopnost",
registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0004, podpořeného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s finančním příjmem pro partnera na
realizaci aktivit předmětného projektu ve výši 655.585 Kč dle přílohy č. 0286-11P01.

56.

Dotace v oblasti sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R06/11

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0044/2011 dle přílohy č. 0283-11-P01;
b) poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu dle přílohy č.
0283-11-P02;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace společnosti
Altissimo, s. r. o., Zlín, IČ 26928388, ve výši 500.000 Kč na výstavbu
horolezeckého centra ve Zlíně (IV. etapa).

58.

SPZ Holešov - dodatek č. 4 k mandátní smlouvě s Industry Servis ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R06/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 Mandátní smlouvy na výkon investorsko-inženýrské činnosti
pro zabezpečení přípravy a realizace stavby "Průmyslová zóna Holešov", uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Tovární
1268, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle přílohy č. 0287-11-P01.

Zlín 21. března 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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