R08/11
PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 8. zasedání dne 18.04.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R08/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0391-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0227/R05/10 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Ing.
Haně Příleské, člence rady, v termínu do 18.04.2011, předložit Radě Zlínského
kraje ke schválení závěry z auditů projednané na jednotlivých valných
hromadách.“- na termín plnění 08.08.2011;
2. usnesení č. 0991/R23/10 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu k veřejné zakázce s
vybraným uchazečem v termínu do 18.04.2011, dle přílohy č. 1164-10-P02.“- na
termín plnění 13.06.2011;
3. usnesení č. 0218/R06/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“- na termín plnění 13.06.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R08/11

bere na vědomí
1. záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) Mezinárodním folklorním festivalem Rožnovská valaška ve dnech 03.05.06.2011 v Rožnově pod Radhoštěm a Mezinárodním dětským folklorním
festivalem Písní a tancem ve dnech 09.-11.09.2011 v Luhačovicích pořádaným
Folklorním sdružením České republiky, IČ 00541206;
b) slavnostním svěcením nové kaple Sv. Vojtěcha a hasičského praporu
pořádaným obcí Doubravy, IČ 00283886, dne 30.04.2011;
c) akcí "Pocta Karlu Pragerovi" pořádanou občanským sdružením GALERIE
ORLOVNA města Kroměříže, IČ 28557425, formou semináře dne 19.04.2011 a
výstavy od 19.04.2011 v Kroměříži;
d) mezinárodní konferencí "Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech
jihovýchodní Moravy" pořádanou Evropským polytechnickým institutem, s. r. o., IČ
63468352, dne 20.05.2011 v Luhačovicích;
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e) krajským finále 14. ročníku McDonald´s Cup - školním turnajem v minifotbalu pro
žáky základních škol ČR pořádaným McDonald´s ČR, spol. s r. o., IČ 16191129,
dne 24.05. 2011;
f) přehlídkou volnočasových organizací pro děti a mládež Bambiriáda 2011
pořádanou společností SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského
kraje, IČ 26524562, ve dnech 26.-28.05.2011 ve Zlíně;
g) 2. ročníkem projektu Noc kostelů pořádaným Arcibiskupstvím olomouckým, IČ
00445151, dne 27.05.2011;
h) instalací a odhalením pamětní desky bánovského rodáka a čs. válečného
parašutisty pplk. Josefa Bublíka pořádanou občanským sdružením KVH - Army
park Slavičín, IČ 27035913, dne 27.04.2011 v Bánově;
2. návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 25.000 Kč obci
Doubravy, IČ 00283886, na pořádání slavnostního svěcení nové kaple Sv.
Vojtěcha a hasičského praporu dne 30.04.2011;
3. návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF09-11 Podprogram
na podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve Zlínském kraji pro rok 2011:
a) ve výši 45.000 Kč městu Hulín, IČ 00287229, na projekt PF09-11/0025 "Signál v
tísni, to je Alarm";
b) ve výši 21.000 městysu Pozlovice, IČ 00568708, na projekt PF09-11/0026
"Bezpečně kráčíme světem - víme, jak se ubránit";
c) ve výši 34.000 Kč obci Hošťálková, IČ 00303798, na projekt PF09-11/0028
"Řetízek pro seniory";
d) ve výši 120.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na projekt PF09-11/0029
"Sportovní vybavení";
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 15.000 Kč Základní škole Pod Vinohrady 1420, Uherský Brod, IČ
70932328, na účast družstva starších žákyň na Mistrovství světa škol ve florbalu
ve dnech 23.-29.05.2011 v Plzni;
2. ve výši 30.000 Kč Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767, na
pořádání oslav 20. výročí vzniku Policie ČR dne 16.06.2011 ve Zlíně;
3. ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení KVH - Army park Slavičín, IČ
27035913, na instalaci a odhalení pamětní desky bánovského rodáka a čs.
válečného parašutisty pplk. Josefa Bublíka dne 27.04.2011 v Bánově;
4. ve výši 3.500 Kč občanskému sdružení FC DUKKA HRANICE, IČ 44940793, na
pořádání 2. ročníku sportovně-vojenské akce "DUKLA a vojáci baví dětské
domovy" dne 19.05.2011;
5. ve výši 100.000 Kč občanskému sdružení Malovaný kraj, IČ 27010511, na
vydání vlastivědného periodika Malovaný kraj v roce 2011;
6. ve výši 60.000 Kč SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje, IČ
71167498, a to:
a) ve výši 30.000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s přípravou mladých hasičů a
dorostenců, reprezentujících Zlínský kraj na krajských, republikových i
mezinárodních soutěžích,
b) ve výši 30.000 Kč na účast tří dorostenců ze Zlínského kraje v reprezentačním
družstvu ČR na II. mistrovství světa v požárním sportu v Petrohradě na konci
června 2011;
7. ve výši 100.000 Kč Horské službě ČR, o. p. s., IČ 27467759, na zakoupení
zdravotního a záchranného materiálu na záchranné stanice Horské služby v
Beskydech na území Zlínského kraje - Pustevny, Radhošť, Soláň a Kohútka v roce
2011;
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8. ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení KORUNKA LUHAČOVICE, IČ
22875930, na pořádání 10. ročníku charitativní akce s názvem "LUHAČOVICE –
město zdraví a módy“ dne 21.05.2011 v Luhačovicích;
b) navýšení dotace o částku 25.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru
Kancelář hejtmana na celkovou částku 50.000 Kč "Občanskému sdružení
cimbalistů České republiky", IČ 64123367, na pořádání IX. Mezinárodního festivalu
cimbálu ve Valašském Meziříčí ve dnech 18.-22.05.2011;
c) navýšení dotace o částku 30.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru
Kancelář hejtmana na celkovou částku 40.000 Kč Orlu jednotě Zlín, IČ 64467317,
na pořádání 2. ročníku Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček
ve Zlíně dne 21.05.2011;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0064/2011 dle přílohy č.0372-11-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. neinvestiční účelovou dotaci ve výši 25.000 Kč obci Doubravy, IČ 00283886, na
pořádání slavnostního svěcení nové kaple Sv. Vojtěcha a hasičského praporu dne
30.04.2011;
2. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF09-11 Podprogramu na
podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve Zlínském kraji pro rok 2011:
a) ve výši 45.000 Kč městu Hulín, IČ 00287229, na projekt PF09-11/0025 "Signál v
tísni, to je Alarm";
b) ve výši 21.000 městysu Pozlovice, IČ 00568708, na projekt PF09-11/0026
"Bezpečně kráčíme světem - víme, jak se ubránit";
c) ve výši 34.000 Kč obci Hošťálková, IČ 00303798, na projekt PF09-11/0028
"Řetízek pro seniory";
d) ve výši 120.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na projekt PF09-11/0029
"Sportovní vybavení".

3.

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R08/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v
pozemcích p. č. 1765, ostatní plocha/silnice v k. ú. Dobrotice, p. č. 416/2, ostatní
plocha/silnice, p. č. 429/1, ostatní plocha/silnice, p. č. 429/2, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního vedení komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1 Kč + DPH;
2. 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:
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- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 856/2, ostatní plocha/sportoviště, v k. ú.
Krásno nad Bečvou, 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 NN,
se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 28.000 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 zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. st.
2257/5, zastavěná plocha a nádvoří vč. rozpojovací skříně na objektu č. p. 822 na
pozemcích p. č. st. 2257/5, p. č. st. 2257/2 a p. č. st. 2257/6, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 187474_3/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního kabelového vedení NN vč. rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.900 Kč + DPH.

4.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R08/11

ukládá
1. Střední škole – Centru odborné přípravy Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01
Uherský Brod, IČ 15527816, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 12.155 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 14/2011
uvedeného v příloze č. 0377-11-P03;
2. Dětskému domovu Uherský Ostroh, Sokolovská 320, 687 24 Uherský Ostroh,
IČ 60371811, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 40.797 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 15/2011 uvedeného v příloze č.
0377-11-P06;
rozhodla
o prominutí:
1. povinnosti úhrady části odvodu ve výši 32.551 Kč vyměřeného Střední odborné
škole Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878,
platebním výměrem č. 8/2011 dle přílohy č. 0377-11-P08 a č. 9/2011 dle přílohy č.
0377-11-P09,
2. povinnosti úhrady části odvodu ve výši 67.416,40 Kč vyměřeného Střední
odborné škole Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198,
platebním výměrem č. 10/2011 dle přílohy č. 0377-11-P14 a č. 11/2011 dle přílohy
č. 0377-11-P15.
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5.

Neveřejný seznam budov zvláštního významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R08/11

schvaluje
v souladu s ustanovením odst. 2 článku 6 Nařízení Zlínského kraje č. 5/2002 ze
dne 07.10.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v budovách zvláštního významu, Neveřejný seznam budov zvláštního významu ve
znění přílohy č. 0374-11-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana zajistit rozeslání oznámení o zařazení
objektu do Neveřejného seznamu budov zvláštního významu vlastníkům nebo
provozovatelům těchto objektů do 18.05.2011.

6.

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R08/11

ruší
bod a) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 21.03.2011 č. 0203/R06/11, kterým
Rada Zlínského kraje stanovila s účinností od 01.03.2011 plat MUDr. Antonu
Vaňovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., IČ 62182137,
plat dle platového výměru uvedeného v příloze č. 0375-11-P01;
stanovuje
1. 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. 0375-11-P01;
2. s účinností od 01.05.2011 plat
- PhDr. Františku Andersovi, řediteli Domova pro seniory Loučka, p. o, IČ
70850895, platovým výměrem dle přílohy č. 0375-11-P02,
- Mgr. Michaele Pavlůskové, ředitelce Hrádku, domova pro osoby se zdravotním
postižením Fryšták, p. o., IČ 70850917, platovým výměrem dle přílohy č. 0375-11P03,
- Haně Bukovanské, ředitelce Domu sociálních služeb Návojná, p. o., IČ
70850852, platovým výměrem dle přílohy č. 0375-11-P04,
3. odměnu pro Ing. Zdislavu Svobodovou, ředitelku Střední odborné školy a
Gymnázia Staré Město, p. o., IČ 60371790, dle přílohy č. 0375-11-P05.
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7.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R08/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a obchodní společností
Šumperská dražební a realitní s. r. o., se sídlem Bludov, Bohutínská 792, PSČ 789
61, IČ 64616797, kterým Šumperská dražební a realitní s. r. o. zřizuje ve prospěch
Zlínského kraje věcné břemeno, spočívající v právu:
- umístit na pozemky p. č. 535/1 a p. č. 536/1 v k. ú. Všetuly, obec Holešov ve
vlastnictví společnosti Šumperská dražební a realitní s. r. o. kanalizaci,
vybudovanou Zlínským krajem v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní
vody, k níž byl vydán Městským úřadem v Holešově, odborem životního prostředí
kolaudační souhlas č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve ze dne 30.11.2009 a v právu
vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami
a údržbou kanalizace, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1282-14/2011
ze dne 08.02.2011.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši
85.499 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Zlínský
kraj uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene.
2. zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a městem Holešov, se sídlem
Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172, kterým město Holešov zřizuje ve
prospěch Zlínského kraje věcné břemeno, spočívající v právu:
- umístit na pozemek p. č. 347/3 v k. ú. Žopy, obec Holešov ve vlastnictví města
Holešov potrubí vodovodu DN250, vybudované Zlínským krajem v rámci stavby
Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 2 Přívod pitné a
průmyslové vody, k níž byl vydán Městským úřadem v Holešově, odborem
životního prostředí kolaudační souhlas č. j. ŽP/3960/26770/2009/Ve ze dne
27.11.2009 a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou potrubí vodovodu, v rozsahu dle geometrického
plánu 1080-133/2009 ze dne 21.10.2009.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši
1.380 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Zlínský
kraj uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene.
3. zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a městem Holešov, se sídlem
Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172, kterým město Holešov zřizuje ve
prospěch Zlínského kraje věcné břemeno, spočívající v právu:
- umístit na pozemek p. č. 500/1 v k. ú. Žopy, obec Holešov ve vlastnictví města
Holešov potrubí vodovodu DN250, vybudované Zlínským krajem v rámci stavby
Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 2 Přívod pitné a
průmyslové vody, k níž byl vydán Městským úřadem v Holešově, odborem
životního prostředí kolaudační souhlas č. j. ŽP/3960/26770/2009/Ve ze dne
27.11.2009 a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou potrubí vodovodu, v rozsahu dle geometrického
plánu 1080-133/2009 ze dne 21.10.2009.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši
1.286 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Zlínský
kraj uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene.
4. zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a společností JMP Net, s. r. o.
se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 27689841, kterým Zlínský kraj
zřizuje ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o., úplatné věcné břemeno,
spočívající v právu umístění a provozování vysokotlakého plynovodu na
pozemcích p. č. 458, p. č. 493/5, p. č. 955/3 a p. č. 955/4 v k. ú. Všetuly, obec
Holešov a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem,
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údržbou a opravami tohoto zařízení, v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 036611-P01;
5. zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a společností JMP Net, s. r. o.,
se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 27689841, kterým Zlínský kraj
zřizuje ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o., úplatné věcné břemeno,
spočívající v právu umístění a provozování vysokotlakého plynovodu na
pozemcích p. č. 493/4, p. č. 493/5 a p. č. 493/6 v k. ú. Všetuly, obec Holešov a v
právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a
opravami tohoto zařízení, v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 0366-11-P02;
ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje:
a) č. 0229/R07/07 ze dne 26.03.2007 - položka LV 3595, p. č. 537/1 v k. ú. Všetuly
uvedená v příloze č. 0245-07-P01 ,
b) č. 0182/R06/08 ze dne 25.03.2008, bod 2 - položka LV 10001, p. č. 500 v k. ú.
Žopy uvedená v příloze č. 0209-08-P02;
bere na vědomí
1. návrh rozpočtového opatření č. ZZK/0022/2011 dle přílohy č. 0366-11-P03;
2. návrh na:
záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- částí pozemků p. č. 2760/1, ostatní plocha, do výměry 19 000 m2 a p. č. 2641/1,
ostatní plocha, do výměry 4 605 m2, vše v katastrálním území a obci Holešov,
které budou z těchto pozemků odděleny následně zpracovaným geometrickým
plánem, dle orientační situace v příloze č. 0366-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2011 dle přílohy č. 0366-11-P03;
2. záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- částí pozemků p. č. 2760/1, ostatní plocha, do výměry 19 000 m2 a p. č. 2641/1,
ostatní plocha, do výměry 4 605 m2, vše v katastrálním území a obci Holešov,
které budou z těchto pozemků odděleny následně zpracovaným geometrickým
plánem, dle orientační situace v příloze č. 0366-11-P04.

8.

SPZ Holešov - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R08/11

bere na vědomí
návrh rozpočtového opatření č. ZZK/0024/2011 dle přílohy č. 0369-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0024/2011 dle
přílohy č. 0369-11-P01;
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schvaluje
1) rozpočtové opatření č. RZK/0061/2011 dle přílohy č. 0369-11-P02,
2) plnou moc, kterou uděluje Zlínský kraj jako zmocnitel, společnosti
CENTROPROJEKT a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 26907241, k
zastupování zmocnitele při vyřízení veškerých povolení, rozhodnutí, stanovisek,
opatření, kolaudačních souhlasů a jiných úkonů správních a jiných orgánů
nezbytných k realizaci akce Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II.
etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. a 2. část dle
přílohy č. 0369-11-P02.

9.

PF03-11 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R08/11

bere na vědomí
1. hodnocení a výsledky výběru žádostí o poskytnutí podpory z Programového
fondu Zlínského kraje v rámci PF03-11 Podprogram podpory předprojektové
přípravy projektů regenerace brownfields ve Zínském kraji dle příloh č. 0365-11P01 a č. 0365-11-P02;
2. návrh na poskytnutí investičních dotací na realizaci předprojektové přípravy
projektů brownfields v souladu s pravidly PF03-11 Podprogram podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v
členění:
a) DEKOR, spol. s r. o., U strže 1, 140 00 Praha 4, IČ 16361261, dotace ve výši
456.000 Kč na akci PF-03-11/0015 Příprava k pokračování revitalizace
zdevastovaného areálu ZD Buchlovice;
b) ELSEREMO, a. s., Kloboucká 865, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ 25565893,
dotace ve výši 500.000 Kč na akci PF-03-11/0016 Komplexní revitalizace a
rekonstrukce Pivovaru Brumov pro rekreační, ubytovací a kulturní využití a s tím
související záchrana nemovité kulturní památky;
c) Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 Kateřinice, IČ 00303917, dotace ve výši
382.000 Kč na akci PF-03-11/0017 Objemová studie využití bývalého kravína nové centrum obce Kateřinice;
d) GRETES s. r. o., Kudlovice 107, 687 03 Babice, IČ 26235366, dotace ve výši
353.000 Kč na akci PF-03-11/0018 Revitalizace objektu bývalé výrobny kuřat na
moderní pilařskou výrobu;
e) Obec Pačlavice, Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice, IČ 00287580, dotace ve výši
153.000 Kč na akci PF-03-11/0020 Regenerace plochy bývalé zámecké zahrady
Pačlavice;
f) Soukup Zlín, s. r. o., Václavská 45, 760 01 Zlín, IČ 26976315, dotace ve výši
156.000 Kč na akci PF-03-11/0021 Studie bioplynové stanice Kudlov;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
předprojektové přípravy projektů brownfields v souladu s pravidly PF03-11
Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve
Zlínském kraji v členění:
1. DEKOR, spol. s r. o., U strže 1, 140 00 Praha 4, IČ 16361261, dotace ve výši
456.000 Kč na akci PF-03-11/0015 Příprava k pokračování revitalizace
zdevastovaného areálu ZD Buchlovice;
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2. ELSEREMO, a. s., Kloboucká 865, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ 25565893,
dotace ve výši 500.000 Kč na akci PF-03-11/0016 Komplexní revitalizace a
rekonstrukce Pivovaru Brumov pro rekreační, ubytovací a kulturní využití a s tím
související záchrana nemovité kulturní památky;
3. Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 Kateřinice, IČ 00303917, dotace ve výši
382.000 Kč na akci PF-03-11/0017 Objemová studie využití bývalého kravína nové centrum obce Kateřinice;
4. GRETES s. r. o., Kudlovice 107, 687 03 Babice, IČ 26235366, dotace ve výši
353.000 Kč na akci PF-03-11/0018 Revitalizace objektu bývalé výrobny kuřat na
moderní pilařskou výrobu;
5. Obec Pačlavice, Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice, IČ 00287580, dotace ve výši
153.000 Kč na akci PF-03-11/0020 Regenerace plochy bývalé zámecké zahrady
Pačlavice;
6. Soukup Zlín, s. r. o., Václavská 45, 760 01 Zlín, IČ 26976315, dotace ve výši
156.000 Kč na akci PF-03-11/0021 Studie bioplynové stanice Kudlov.

10.

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R08/11

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
621/3/100/078/08/09-03/03/11 na akci "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zborovice - stavební úpravy starého zámku" dle přílohy č. 0367-11P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0060/2011 dle přílohy č. 0367-11-P02;
předává
movité věci dle přílohy č. 0367-11-P04 k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, s účinností ode dne jejich nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje.

11.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R08/11

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti NWT a. s.,
IČ 63469511, se sídlem nám. Míru 1217, 76824 Hulín, dle přílohy č. 0394-11-P01;
schvaluje
uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní společností
NWT a. s., IČ 63469511, se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, dle přílohy č.
0394-11-P02.
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12.

PO - smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R08/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0062/2011, dle přílohy č. 0371-11-P03;
bere na vědomí
návrh na:
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0229/2011/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 573.949,50 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, na projekt „Gymnázium J. A.
Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod –
stavební úpravy k realizaci úspor energie“, dle přílohy č. 0371-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0244/2011/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 267.826,72 Kč příspěvkové
organizaci Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ
61716464, na projekt „Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola
Zlín - zateplení budovy školy“, dle přílohy č. 0371-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0229/2011/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 573.949,50 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, na projekt „Gymnázium J. A.
Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod –
stavební úpravy k realizaci úspor energie“, dle přílohy č. 0371-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0244/2011/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 267.826,72 Kč příspěvkové
organizaci Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ
61716464, na projekt „Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola
Zlín - zateplení budovy školy“, dle přílohy č. 0371-11-P02.

13.

Doprava - smlouvy, výběr zhotovitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R08/11

bere na vědomí
1. protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Silnice
III/49517: Žítková, eroze, propustek“ - zhotovení stavby dle přílohy č. 0355-11-P01;
2. protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Silnice III/43913
v okrese Vsetín – povodňové škody 2010“ - zhotovení stavby dle přílohy č. 035511-P03;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.,
IČ 26913216, se sídlem Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, dle přílohy č.
0355-11-P01;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o, IČ
26913216, se sídlem Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 035511-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.,
IČ 26820218, se sídlem Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, dle přílohy č.
0355-11-P03;
4. uzavření smlouvy s uchazečem Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., IČ
26820218, se sídlem Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 035511-P04;
5. uzavření smlouvy s uchazečem Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., IČ
26820218, se sídlem Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 035511-P05.

14.

Veřejná zakázka "Program rozvoje Jednotného dopravního systému
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R08/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Program rozvoje
jednotného dopravního systému Zlínského kraje" dle přílohy č. 0356-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Dopravní projektování, spol. s r. o., se
sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Dopravní projektování, spol. s r. o., se sídlem
Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 25361520, dle přílohy
č. 0356-11-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvy s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 0356-11-P02 v termínu do 30.05.2011.

15.

Dotace pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R08/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0065/2011 dle přílohy č. 0358-11-P02;
2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným žadatelům na realizaci
projektu začínající včelař v souladu s pravidly PF08-11 Podprogram pro začínající
včelaře ve výši dle přílohy č. 0358-11-P04 a za podmínek uvedených v příloze č.
0358-11-P03;
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3. poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným náhradníkům na realizaci
projektu začínající včelař v souladu s pravidly PF08-11 Podprogram pro začínající
včelaře za předpokladu nedočerpání celkového objemu všech dotací poskytnutých
vybraným žadatelům za podmínek uvedených v příloze č. 0358-11-P03 a ve výši a
v pořadí dle přílohy č. 0358-11-P05;
4. vzor smlouvy s příjemci podpory dle přílohy č. 0358-11-P03.

16.

Stanovení priorit u staveb, kde žadatelé žádají o dotaci z Ministerstva
zemědělství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R08/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0066/2011 dle přílohy č. 0357-11-P04;
2. přidělení priorit 1 - 3 akcím ucházejícím se o dotaci z dotačního titulu MZe 129
180 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II" v roce 2011 dle
přílohy č. 0357-11-P03;
bere na vědomí
závazek zpětného navrácení finančních prostředků ve výši 2.600.000 Kč do
rozpočtu Zlínského kraje - ORJ 70 (Odbor životního prostředí a zemědělství),
zapojením přebytku hospodaření Zlínského kraje za rok 2010, v červnu 2011.

17.

Sociální služby - stanovení a změny závazných objemů prostředků na platy a
OON pro rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R08/11

schvaluje
1. závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb v roce 2011
formou stanovení absolutního objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
ve výši dle přílohy č. 0380-11-P01,
2. navýšení závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů
na rok 2011 u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dle přílohy č.
0380-11-P03:
a) Hrádek zařízení pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČ 70850917,
b) Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895,
c) Domov s chráněným bydlením Zlín, příspěvková organizace, IČ 70850887,
d) Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
e) Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827.

12/20

R08/11
PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY

18.

Záměr zrušení zařízení a bezúplatného převodu nemovitého majetku na
město Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R08/11

schvaluje
1. záměr zrušení zařízení Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí,
začleněného do příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a v
něm poskytované sociální služby typu chráněné bydlení - identifikátor služby
6350163, k 31.12.2011;
2. záměr bezúplatného převodu nemovitostí
a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
a) pozemků
- p. č. 9/24, ostatní plocha,
- p. č. 9/26, ostatní plocha,
- p. č. 9/80, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/81, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/83, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/86, ostatní plocha,

včetně

veškerých

součástí

b) stavby
- č. p. 1138, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 9/79, 9/80, 9/81, 9/82,
9/83, 9/84, 9/85,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6107 pro obec a k. ú. Valašské
Meziříčí–Město,
c) staveb nezapsaných v katastru nemovitostí
- dešťová kanalizace, na pozemku p. č. 9/16, 9/18, 9/19, 9/23, 9/25, 9/28, 9/29,
9/26, 9/24, 9/21, 9/86, 9/17,
- garáž, na pozemku p. č. 9/8,
vše v k. ú. Valašské Meziříčí-Město.

19.

Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci
kriminality - změna ve složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R08/11

odvolává
s účinností od 19.04.2011 člena Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou
prevenci a prevenci kriminality pana JUDr. Antonína Blažka;
jmenuje
pana Bc. Jaroslava Bistrého a Ing. Karola Muránskeho členy Komise Rady
Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci kriminality s účinností od
19.04.2011.
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20.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R08/11

bere na vědomí
navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2011,
dle přílohy č. 0383-11-P03, u příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ
00839281, o 94.176 Kč na celkovou výši 328.004 Kč.

21.

Zdravotnictví - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R08/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0080/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo
nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0384-11-P02;
2. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0101/2008/EKO uzavřené
mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0384-11-P03;
3. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0403/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, , IČ 26871068, dle přílohy č. 0384-11-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0059/2011 dle přílohy č. 0384-11-P08;
bere na vědomí
návrh rozpočtového opatření ZZK/0023/2011 dle přílohy č. 0384-11-P07;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření ZZK/0023/2011 dle
přílohy č. 0384-11-P07.

22.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R08/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0063/2011 dle přílohy č. 0386-11-P01.
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23.

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R08/11

schvaluje
plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2011:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Mateřská škola pro zrakově postižené Zlín,
IČ 61716715, dle přílohy č. 0388-11-P01;
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola
speciální Kroměříž, IČ 47934581, dle přílohy č. 0388-11-P02;
3. změnu č. 2 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0388-11-P03;
4. příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, dle
přílohy č. 0388-11-P04.

24.

Školství - odepsání pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R08/11

vyjadřuje souhlas
s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje Dětský domov
Uherský Ostroh, IČ 60371811, vůči paní Simoně Rohanové, narozené 22.05.1977,
bytem Hlubočany 68, ve výši 40.445 Kč.

25.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R08/11

schvaluje
1. vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, IČ 00055107, nákladního automobilu LIAZ 150.261, inventární číslo 373,
pořizovací cena 343.854 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1991, a to
přednostně formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou;
2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, a to kopírovacího stroje DC
4LP, inventární číslo uh 31, pořizovací cena 305.176 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
zařazení 1999, a to formou fyzické likvidace;
b) Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, IČ 47935936, a to parní sterilizátor, inventární číslo 5396/8, pořizovací
cena 149.926,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 1994, a to formou fyzické
likvidace.
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26.

Veřejná zakázka "Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského
kraje na Hry V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R08/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Zhotovení
sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského kraje na Hry V. letní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2011" dle přílohy č. 0387-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče AGENTURA LEMAN s. r. o., se sídlem
Branická 722/19, 147 00 Praha 4;
2. uzavření smlouvy s uchazečem AGENTURA LEMAN s. r. o., se sídlem Branická
722/19, 147 00 Praha 4, dle přílohy č. 0387-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit k podpisu smlouvy s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 0387-11-P02 v termínu do 30.05.2011.

27.

Veřejná zakázka "Dodávka dokovacích stanic k notebookům"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R08/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Dodávka
dokovacích stanic k notebookům" dle přílohy č. 0362-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče T. S. BOHEMIA a. s., se sídlem Sladovní
103/3, 779 00 Olomouc;
2. uzavření smlouvy s uchazečem T. S. BOHEMIA a. s., se sídlem Sladovní 103/3,
779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0362-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvy s vybraným
uchazečem dle přílohy č. 0362-11-P02 v termínu do 30.05.2011;
2. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu zajistit u příspěvkových
organizací koordinaci odběru vyjednané dodávky v termínu do 02.05.2011.
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28.

Uzavření smluv o připojení se společností Alpiq Zlín s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R08/11

schvaluje
uzavření smluv o připojení mezi Zlínským krajem a společností Alpiq Zlín s. r. o.,
se sídlem tř. Tomáše Bati 650, 760 01 Zlín, IČ 27406679, dle příloh č. 0364-11P01 až č. 0364-11-P03.

29.

Dodatky a úpravy smluvních vztahů spojených se správou a prodejem
majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R08/11

schvaluje
uzavření:
1. dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění správy, provozování, údržby a souvisejících
činností mezi Zlínským krajem a společností STRABAG Property and Facility
Services, a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26157799, dle
přílohy č. 0363-11-P01;
2. dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s panem Vladimírem
Doleželem, Družstevní 4516, 760 05 Zlín dle přílohy č. 0363-11-P02;
3. dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností AMADEO
HOLDING s. r. o., Španielova 1299, 163 00 Praha 6, IČ 27370721, dle přílohy č.
0363-11-P03;
4. smlouvy o nájmu nebytových prostor s Ing. Danh Lan Nguyenem, fyzickou
osobou, Příční 3286, 760 01 Zlín, IČ 66472601, dle přílohy č. 0363-11-P04;
5. dohody o ukončení smlouvy se společností LEDY One s. r. o., Příční 3286, 760
01 Zlín, IČ 26970422, dle přílohy č. 0363-11-P05;
6. dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi Zlínským krajem a společností SAMOHÝL
MOTOR ZLÍN a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165,
dle přílohy č. 0363-11-P06.

30.

Pronájem nebytových prostor p. Liboru Čejkovi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R08/11

schvaluje
a) zapracování schválených změn a dodatků do předloženého návrhu smlouvy;
b) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, po zapracování schválených
změn a dodatků, mezi Zlínským krajem a fyzickou osobou Liborem Čejkou, bytem
Bohuslavice u Zlína 205, 736 51 Bohuslavice u Zlína, IČ 12740543, dle přílohy č.
0360-11-P01.
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31.

Zajištění parkování v garážích KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R08/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi Zlínským krajem a Českou
republikou - Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati
5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767, dle přílohy č. 0359-11-P01;
2. záměr uzavření smluv o nájmu parkovacích míst mezi Zlínským krajem a
subjekty:
- Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava,
- Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.,
- Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.,
- Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín
dle návrhu uvedeného v příloze č. 0359-11-P02;
3. úpravu systému sazeb parkovného v krytých garážích krajského úřadu pro
veřejnost následovně:
- prvních 60 minut zdarma,
- každá další započatá hodina 30 Kč.

32.

Projekt: "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R08/11

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Silnice III/50736: Nedašova
Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)" dle příloh č. 0393-11-P01 a č. 0393-11-P02;
bere na vědomí
1. návrh na zrušení závazného vztahu ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2011 v kapitole č. 8.7. Návratné finanční výpomoci vůči subjektu Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, ve výši 30.000.000 Kč na stavební a strojní
investice;
2. návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0025/2011 dle přílohy č. 0393-11-P05;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
předložit investiční záměr k akci "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) –
Červený Kameň (SR)" do 30 dnů po schválení usnesení;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0226/Z09/09 ze dne
16.12.2009 v části schvaluje, kterým bylo schváleno zajištění spolufinancování
příspěvkové organizaci Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
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IČ 70934860, na projekt "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený
Kameň (SR)" ve výši 7.580.000 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů v
projektu);
2. schválit zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na projekt "Silnice III/50736:
Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)" ve výši 30.166.287 Kč (tj. 45,31 % z
celkových uznatelných nákladů v projektu) v souladu s přílohou č. 0393-11-P02;
3. zrušit závazný vztah ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 v
kapitole č. 8.7 Návratné finanční výpomoci vůči subjektu Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, ve výši 30.000.000 Kč na stavební a strojní
investice;
4. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0025/2011 dle přílohy č. 0393-11-P05.

33.

Projekt Velehrad 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R08/11

schvaluje
a) návrh projektu "Velehrad 2013" dle přílohy č. 0381-11-P01;
b) změnu č. 2 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2011-2013, dle přílohy č. 0381-11-P02;

zřizuje
Řídicí výbor pro realizaci projektu "Velehrad 2013";
jmenuje
členy řídicího výboru pro realizaci projektu "Velehrad 2013": MVDr. Stanislav
Mišák, Libor Lukáš, Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Pavel Macura, Ing. Stanislav
Gregůrek, P. Petr Přádka SJ, PhDr. Ivo Frolec, Mgr. Josef Kořének; tajemník - Bc.
Peter Hunák.

34.

Sociální fond ZK - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R08/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 21.03.2011 č. 0225/R06/11
- část schvaluje písm. a), bod č. 17, kterým Rada Zlínského kraje schválila
poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu
sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu organizaci
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, IČ 26593823, ve výši 11.000 Kč
na projekt Znalostí k soběstačnosti;
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schvaluje
1. vyhlášení výběrového řízení na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace)
ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce
2011 dle přílohy č. 0392-11-P01;
2. vzor žádosti o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu
Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit dle přílohy č. 0392-11-P02;
jmenuje
hodnoticí komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí a navržení výše poskytnutých
podpor ve složení: předsedkyně - Mgr. Taťána Nersesjan, členové - Vojtěch Jurčík,
Ing. Bronislav Fuksa, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Karol Muránsky.

35.

Doplněný návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 27.04.2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R08/11

schvaluje
doplněný návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
27.04.2011 uvedený v příloze č. 0373-11-P01.

Zlín 18. dubna 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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