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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 10. zasedání dne 16.05.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R10/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0459-11-P01.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R10/11

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1. kulturní akcí "FOLKLORNÍ ODPOLEDNE" pořádanou Střediskem volného času,
p. o., IČ 75088606, dne 22.05.2011 v Holešově;
2. Zlínskými tenisovými dny pořádanými PhDr. Janem Čadou, IČ 46282033, ve
Zlíně;
3. XV. mistrovstvím ČR v odbíjené seniorek pořádaným Volleyballovým clubem
Kroměříž, IČ 47930071, ve dnech 10.-11.06.2011 v Kroměříži;
4. akcí "Literární Luhačovice" pořádanou občanským sdružením Literární
Luhačovice, IČ 26653249, ve dnech 20.-24.06.2011;
5. X. ročníkem Tenisového turnaje osobností 2011 pořádaným AutoMotoKlubem
Rallye Sport - Vsetín, IČ 75003198, dne 23.06.2011 v Otrokovicích;
6. 38. ročníkem "Setkání Rokytnic České republiky" pořádaným obcí Rokytnice, IČ
70805202, ve dnech 24.-26.06.2011;
7. 41. ročníkem soutěže v hasičském sportu "O křišťálový pohár hejtmana
Zlínského kraje" pořádaným Sborem dobrovolných hasičů Částkov, IČ 65325117,
dne 03.07.2011;
8. akcí "Slovácké beachovo léto 2011" pořádanou občanským sdružením
Staroměští šohající, IČ 22739050, v Uherském Hradišti;
9. Mistrovstvím Zlínské oblasti v parkurovém skákání dne18.06.2011 v Kroměříži a
dne 27.08.2011 ve Skašticích a Mistrovstvím Zlínské oblasti v drezuře ve dnech
13.-14.08.2011 v Těšankách pořádaným Českou jezdeckou federací o.s., IČ
48549886;
10. 11. ročníkem Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné
pořádaným obcí Rokytnice, IČ 70805202, dne 20.08.2011;
11. Krajskou soutěžní výstavou chovatelů pořádanou Českým svazem chovatelů
Kroměříž, IČ 00448761, ve dnech 16.-19.09.2011 v Kroměříži;
12. akcí „II. Středomoravská letecká pouť“pořádanou sdružením Odbočka Svazu
letců České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV, IČ 75150158;
b) návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace obci Rokytnice, IČ 70805202:
1. ve výši 30.000 Kč na 38. ročník "Setkání Rokytnic České republiky" ve dnech
24.-26.06.2011
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2. ve výši 20.000 Kč na 11. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na
Peňažné dne 20.08.2011;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč Středisku volného času, p. o., IČ 75088606, na pořádání
kulturní akce "FOLKLORNÍ ODPOLEDNE"dne 22.05.2011 v Holešově;
b) ve výši 15.000 Kč PhDr. Janu Čadovi, IČ 46282033, na pořádání Zlínských
tenisových dnů ve Zlíně;
c) ve výši 20.000 Kč Volleyballovému clubu Kroměříž, IČ 47930071, na pořádání
XV. mistrovství ČR v odbíjené seniorek ve dnech 10.-11.06.2011 v Kroměříži;
d) ve výši 10.000 Kč AutoMotoKlubu Rallye Sport - Vsetín, IČ 75003198, na
pořádání X. ročníku Tenisového turnaje osobností 2011 dne 23.06.2011 v
Otrokovicích;
e) ve výši 20.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Částkov, IČ 65325117, na
pořádání 41. ročníku soutěže v hasičském sportu "O křišťálový pohár hejtmana
Zlínského kraje" dne 03.07.2011;
f) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Staroměští šohající, IČ 22739050, na
pořádání akce "Slovácké beachovo léto 2011"v Uherském Hradišti;
g) ve výši 60.000 Kč České jezdecké federaci, o. s., IČ 48549886, na pořádání
Mistrovství Zlínské oblasti v parkurovém skákání dne 18.06.2011 v Kroměříži a
dne 27.08.2011 ve Skašticích a Mistrovství Zlínské oblasti v drezuře ve dnech 13.14.08.2011 v Těšankách;
h) ve výši 10.000 Kč Českému svazu chovatelů Kroměříž, IČ 00448761, na
pořádání Krajské soutěžní výstavy chovatelů ve dnech 16.-19.09.2011 v Kroměříži;
i) ve výši 20.000 Kč Valašskému folklornímu sdružení, IČ 41084713, na pořádání
Reprezentačního vševalašského bálu dne 26.02.2011 v Hovězí;
j) ve výši 20.000 Kč Janu Buksovi, IČ 63417014, na Výběr střeleckých talentů z řad
mládeže ve dnech 22.-26.08.2011;
k) ve výši 20.000 Kč Tělovýchovné jednotě SPORT CLUB MEZ, BRUMOV, IČ
18757561, na pořádání mezinárodního turnaje v plážovém volejbale mužů a žen
"Double B beach" dne 09.07.2011;
l) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení JASÉNKA - Vsetín, IČ 66184398, na
účast Dětského souboru Malá Jasénka na 13. mezinárodním festivalu GuelderRose Summer on Dnipro na Ukrajině ve dnech 20.-25.8. 2011;
m) ve výši 50.000 Kč občanskému sdružení AEROKLUB KROMĚŘÍŽ, IČ
18190235, na pořádání oslav "100 let létání v Kroměříži" dne 28.05.2011;
n) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení MAJÁK Bojkovice, IČ 22861050, na
pořádání akce „MAJÁKfest“ ve dnech 27.-29.05.2011 v Bojkovicích;
o) ve výši 30.000 Kč MYSLIVECKÉ SPOLEČNOSTI NIVA BOJKOVICE, IČ
65325982, na pořádání střeleckých závodů na myslivecké střelnici v Bojkovicích
dne 19.06.2011;
p) ve výši 30.000 Kč TĚLEOVYCHOVNÉ JEDNOTĚ SOKOL RUDICE, IČ
60369752, na pořádání „Memoriálu Miroslava Kopřivy a Petra Gavlase“ v Rudicích;
q) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Odbočka Svazu letců České republiky
číslo 22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV, IČ 75150158, na pořádání akce „II.
Středomoravská letecká pouť“;
r) ve výši 50.000 Kč FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, na účast družstva
starších a mladších žáků na mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj „29 eme
Tournoi de L´Aspres“ ve Francii v měsíci červnu 2011;
2. navýšení dotace o částku 10.000 Kč na celkovou částku 15.000 Kč občanskému
sdružení Literární Luhačovice, IČ 26653249, na pořádání akce "Literární
Luhačovice" ve dnech 20.-24.06.2011;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0079/2011 dle přílohy č. 0458-11-P02;
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ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
1. ze dne 07.02.2011 č. 0085/R03/11 - část schvaluje písm. a), bod 8 ve znění:
"Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši
20.000 Kč Folklornímu sdružení ČR, IČ 00541206, na pořádání V.
Reprezentačního vševalašského bálu, dne 26.02.2011 v obci Hovězí."
2. ze dne 04.04.2011 č. 0251/R07/11 - část schvaluje písm. a), bod 6 ve znění:
"Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši
50.000 Kč občanskému sdružení AEROKLUB KROMĚŘÍŽ, IČ 18190235, na
pořádání oslav "100 let létání v Kroměříži" dne 11.05.2011";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci obci Rokytnice,
IČ 70805202:
1. ve výši 30.000 Kč na 38. ročník Setkání Rokytnic České republiky ve dnech 24.26.06.2011,
2. ve výši 20.000 Kč na 11. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na
Peňažné dne 20.08.2011.

3.

Daňová povinnost - DPH - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R10/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0078/2011 dle přílohy č. 0460-11-P01.

4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R10/11

předává
buňku (vážní domek, inv. číslo KUZLH000HWIC) nacházející se v areálu bývalého
hraničního přechodu Starý Hrozenkov, včetně všech součástí a příslušenství, k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K
majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R10/11

schvaluje
záměr:
bezúplatného převodu pozemků včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
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- p. č. 1242/5, ostatní plocha,
- p. č. 1242/6, ostatní plocha,
- p. č. 1249/5, ostatní plocha,
- p. č. 1249/6, ostatní plocha,
- p. č. 1249/7, ostatní plocha,
- p. č. 1249/8, ostatní plocha,
- p. č. 1249/11, ostatní plocha,
- p. č. 1249/18, ostatní plocha,
- p. č. 1249/19, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 705 pro obec a k. ú. Hostětín.

6.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R10/11

ukládá
Střední průmyslové škole Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ
14450437, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 15.940,70 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 19/2011 uvedeného v
příloze č. 0441-11-P03;
rozhodla
o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 32.432 Kč vyměřeného Střední
odborné škole Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198,
platebním výměrem č. 2/2011 dle přílohy č. 0441-11-P05.

7.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R10/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10.
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část“ dle přílohy č. 0438-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější společné nabídky, kterou předložili uchazeči EUROVIA CS,
a. s. se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o. se
sídlem Příluky 386, IČ 42340802, a Rovina, a. s. se sídlem Kroměřížská 134, 768
24 Hulín, IČ 64508510, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o. se sídlem
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455.
2. uzavření smlouvy s uchazeči EUROVIA CS, a. s. se sídlem Národní 10, 113 19
Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o. se sídlem Příluky 386, IČ 42340802, a
Rovina, a. s. se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r. o. se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí
nad Moravou, IČ 26229455. dle přílohy č. 0438-11-P02.
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8.

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R10/11

vyjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici, a. s., IČ 27660915, na rok 2011, dle přílohy č. 042911-P01;
2. s proplacením nákladů na realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice, a. s. –
rekonstrukce 1. NP lůžkové části RHB", a to za podmínky včasného a úplného
plnění závazků nemocnice vůči Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu
nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
764/2/170/138/04/11 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce 1. NP
lůžkové části RHB" dle přílohy č. 0429-11-P02;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Rekonstrukce 1. NP lůžkové části RHB" mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště,
IČ 27660915, dle přílohy č. 0429-11-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0077/2011 dle přílohy č. 0429-11-P04.

9.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R10/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na akci „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální
objekt - 1. etapa – demolice budov č. 5, 10 a 42“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění ve znění příloh č. 0434-11-P01 až č. 0434-11-P06;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Tomáš
Záhora, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Petr Ruber, Mgr. Zdeňka
Haramijová, Ing. David Neulinger.

10.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - zateplení objektů - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R10/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice,
a. s. – zateplení objektů“ dle přílohy č. 0432-11-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky na dodávku stavby uchazečů ve sdružení SYNER
Morava, a. s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČ 63493675, a SYNER, s.
r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby se sdružením ve složení SYNER
Morava, a. s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČ 63493675, a SYNER, s.
r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516, dle
přílohy č. 0432-11-P02.

11.

Školství - SOŠ J. Sousedíka Vsetín - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R10/11

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
766/3/150/286/04/11 s názvem "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce
elektroinstalace" dle přílohy č. 0430-11-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 70891320, na rok 2011, dle
přílohy č. 0430-11-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ
70891320, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením realizace investičního záměru č.
766/3/150/286/04/11 s názvem "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce
elektroinstalace".

12.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R10/11

ruší
usnesení RZK č. 0349/R09/11 ze dne 02.05.2011 v části:
1. bere na vědomí, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí protokol o
posouzení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem "Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - dodávka stavby" dle přílohy č. 0402-11-P01;
2. schvaluje - bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila výběr zájemců pro
účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem "Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - dodávka stavby" dle protokolu o omezení počtu zájemců v
užším řízení dle příloh č. 0402-11-P02 a č. 0402-11-P02a, který vypracovala
komise pro kontrolu splnění kvalifikace jmenovaná společností RTS, a. s., na
základě plné moci k zastupování zadavatele;
3. schvaluje - bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila zadávací dokumentaci
dle příloh č. 0402-11-P03 až č. 0402-11-P05 pro vyzvání zájemců, kteří prokázali
splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení, k podání nabídky;
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bere na vědomí
1. protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem "Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby" dle přílohy č. 0436-11-P02;
2. protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce "Krajské
kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - projektová dokumentace interiéru" dle
příloh č. 0436-11-P07 a č. 0436-11-P08;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem "Krajské
kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby" dle protokolu o omezení
počtu zájemců v užším řízení dle příloh č. 0436-11-P03 a č. 0436-11-P03a, který
vypracovala komise pro kontrolu splnění kvalifikace jmenovaná společností RTS,
a. s., na základě plné moci k zastupování zadavatele;
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0436-11-P04 až č. 0436-11-P06 pro vyzvání
zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení,
k podání nabídky;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
interiéru na akci Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně s uchazečem, dle
přílohy č. 0436-11-P09.

13.

Grantová schémata SROP - žádost WEWE group, a. s., o povolení nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R10/11

souhlasí
s pronájmem majetku pořízeného z dotace poskytnuté ze Společného regionálního
operačního programu v rámci projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.2.58.2/4679 příjemcem
dotace WEWE group a. s., IČ 48909432, panu Františku Doleželovi, IČ 47965029,
za podmínky zajištění udržitelnosti uvedeného projektu a včlenění ustanovení dle
přílohy č. 0435-11-P02 do nájemní smlouvy;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů informovat písemně příjemce
WEWE group a. s., IČ 48909432, o udělení souhlasu s pronájmem a o
podmínkách souhlasu, Zlínským krajem, v termínu do 30.05.2011.

14.

Projektový záměr - Inovační vouchery ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R10/11

schvaluje
1. projektový záměr a finanční rámec projektu "Inovační vouchery ve Zlínském
kraji" dle příloh č. 0431-11-P01 a č. 0431-11-P02;
2. vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu o spolupráci s vysokými školami při realizaci
pilotního projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0431-11P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0071/2011 dle přílohy č. 0431-11-P04;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Inovační
vouchery ve Zlínském kraji" v souladu s projektovým a finančním rámcem dle
příloh č. 0431-11-P01 a č. 0431-11-P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,
dle podmínek předpokládané výzvy v oblasti podpory 2.2.8 Rozvoj finančních
nástrojů a pilotní projekty, včetně povinných příloh v termínu do 10.06.2011;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádost o poskytnutí
dotace na projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji" v termínu dle příslušné
výzvy k předkládání žádostí Regionálního operačního programu NUTS II Střední
Morava, nejpozději do 10.06.2011;
3. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zveřejnit na Informačním portále
Zlínského kraje Výzvu k vyjádření zájmu o spolupráci při realizaci projektu
"Inovační vouchery ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0431-11-P03 a zajistit další
kroky související se zapojením vysokých škol, které zareagují na tuto výzvu, do
realizace projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji".

15.

Doprava - účelová investiční dotace z MMR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R10/11

bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0422-11-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0074/2011 dle přílohy č. 0422-11-P02.

16.

Doprava - dodatek k IZ Petrůvka, snížení příspěvku na provoz ŘSZK, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R10/11

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
728/3/110/158/10/10-02/05/11 na akci "Silnice II/493: Petrůvka - Slavičín, sesuv",
dle přílohy č. 0423-11-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0080/2011 dle přílohy č. 0423-11-P03;
3. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, o 4.018.000 Kč na celkovou výši 385.863.000 Kč, dle přílohy
č. 0423-11-P04;
4. stažení žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj dle přílohy č. 0423-11P05.
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17.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R10/11

bere na vědomí
protokol o jednání komise veřejné zakázky s názvem „Komplexní odbavovací,
řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji“ dle přílohy
č. 0421-11-P01;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky v plném rozsahu v souladu s rozhodnutím dle přílohy č.
0421-11-P02.

18.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - vydavatelská činnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R10/11

bere na vědomí
návrh na poskytnutí dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu
vydavatelské činnosti ve výši 30.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na publikaci
Eduard Peck: Valašské národní pohádky z Vyzovic;
schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu vydavatelské činnosti
v členění:
1. "Moravskoslezský kruh", o. s., Brno, IČ 26618761
ve výši 10.000 Kč na publikaci:
Almanach Neznámí a tajně slavní básníci Moravy a Slezska
2. RNDr. Marek Belza, Krásná Lípa, IČ 72682523
ve výši 30.000 Kč na publikaci:
Vydání knižní publikace z rukopisné pozůstalosti Jana Antonína Bati: románu
ULOUPENÉ DÍLO
3. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s., IČ 00462152
ve výši 15.000 Kč na publikaci:
Vlastivědný sborník moravský, vydání ročníku 63, roku 2011 se studiemi z dějin
Zlínského kraje
4. Moravské děti, o. s., Holešov, IČ 22838996
ve výši 20.000 Kč na projekt:
Rozšíření diskografie Moravských dětí - profilová nahrávka
5. Klub UNESCO Kroměříž, IČ 47934778
ve výši 25.000 Kč na publikaci:
Zahrada jako umění - Umění v zahradě
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6. Nadační fond Jana Antonína Bati, Uherské Hradiště, IČ 29254736
ve výši 5.000 Kč na publikaci:
Publikace o Janu Antonínu Batovi - Život a dílo
7. Ivo Novotný, Otrokovice, IČ 49158317
ve výši 5.000 Kč na publikaci:
Zpěvník staršího školáka
8. Kulturní a vzdělávací středisko, p. o., Valašské Klobouky, IČ 49156721
ve výši 10.000 Kč na projekt:
Zpřístupnění kulturního dědictví - hledání ztraceného času
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace z Fondu kultury Zlínského
kraje na podporu vydavatelské činnosti ve výši 30.000 Kč městu Vizovice, IČ
00284653, na publikaci Eduard Peck: Valašské národní pohádky z Vyzovic.

19.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru
životního prostředí a zemědělství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R10/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0073/2011 dle přílohy č. 0424-11-P01.

20.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R10/11

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů na rok
2011 u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dle přílohy č. 0444-11P01:
a) Domov s chráněným bydlením Zlín, příspěvková organizace, IČ 70850887,
b) Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976.

21.

Sociální služby - dodatek investičního požadavku, změna investičních fondů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R10/11

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
702/2/100/092/06/10 - 01/04/11 Domova pro seniory Burešov, příspěvková
organizace, IČ 70851042, na akci "Domov pro seniory Burešov, p. o. - Oprava
odpadů v prádelně" o celkových nákladech 570.000 Kč, dle příloh č. 0443-11-P01
a č. 0443-11-P02;
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2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2011, dle přílohy č. 0443-11-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok 2011, dle přílohy č. 0443-11-P04.

22.

PF05-10 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském
kraji v roce 2010 - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R10/11

bere na vědomí
vyhodnocení PF05-10 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve
Zlínském kraji v roce 2010 dle přílohy č. 0447-11-P01.

23.

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R10/11

bere na vědomí
zprávu o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009-2013
za rok 2010 dle přílohy č. 0442-11-P01.

24.

Dodatek Memoranda o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R10/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci na řešení relevantních aktivit v
rámci transformace sociálních služeb mezi Zlínským krajem a společností 3P
Consulting, s. r. o., IČ 28198395, dle přílohy č. 0446-11-P01.

25.

Zdravotnictví - dotace z MFČR na úhradu nákladů spojených s odstraněním
léčiv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R10/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0072/2011 dle přílohy č. 0450-11-P01.
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26.

Zdravotnictví - změna č. 1 plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R10/11

vyjadřuje souhlas
1. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2011
pronajatého Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 0451-11P04;
2. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2011
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 045111-P05;
3. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2011
pronajatého Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0451-11-P06;
4. s proplacením nákladů na opravy dle části 1. - 3. tohoto usnesení, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků nemocnice vůči Zlínskému kraji
vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 765/2/170/139/04/11
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. - oprava komunikací, parkovacích ploch,
krajnic vozovek, kanalizace, výměna dešťové vpusti v areálu nemocnice"
Uherskohradišťská nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště,
IČ 27660915, dle přílohy č. 0451-11-P09, o celkových nákladech 2.053.000 Kč;
ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví předložit v termínu do 30.05.2011 dohodu o
plnění závazků ze strany nemocnic vyplývajících z nájemních smluv a splátkovém
kalendáři, mezi Zlínským krajem a:
a) Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., IČ 27661989,
b) Vsetínskou nemocnicí, a. s., IČ 26871068,
c) Kroměřížskou nemocnicí, a. s., IČ 27660532.

27.

Aktualizace Řídícího modelu Integrované strategické koncepce pro řízení
zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R10/11

schvaluje
1. dodatek č. 1 ke Statutu Sboru krajských konzultantů Zlínského kraje pro
zdravotnictví dle přílohy č. 0452-11-P07;
2. aktualizovaný Řídící model Integrované strategické koncepce pro řízení
zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji dle přílohy č. 045211-P06;
bere na vědomí
1. rezignaci MUDr. Bohuslava Škubala, CSc., na pozici krajského konzultanta
Zlínského kraje pro zdravotnictví v oboru anesteziologie a vnitřní lékařství dle
přílohy č. 0452-11-P09;
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2. zastoupení Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje v
Pracovní skupině "koncepce" dle příloh č. 0452-11-P03 a č. 0452-11-P10;
odvolává
1. doc. MUDr. Čestmíra Číhalíka, CSc., z pozice krajského konzultanta Zlínského
kraje pro zdravotnictví v oboru vnitřní lékařství;
jmenuje
1. MUDr. Jiřího Lattu do funkce krajského konzultanta Zlínského kraje pro
zdravotnictví v oboru vnitřní lékařství;
2. MUDr. Radovana Turka do funkce krajského konzultanta Zlínského kraje pro
zdravotnictví v oboru anesteziologie a intenzívní medicína;
3. prof. MUDr. Jiřího Šantavého, CSc., do funkce krajského konzultanta Zlínského
kraje pro zdravotnictví v oboru lékařská genetika;
ruší
pozici koordinátora krajských konzultantů v Řídícím výboru z důvodu obsazení této
funkce na straně zpracovatele koncepce zdravotnictví.

28.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R10/11

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 24.445.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0457-11-P01 na celkovou částku
325.201.000 Kč.

29.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R10/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Kroměříž, IČ 63414929, a společností
STRABISGROUP s. r. o., IČ 27698629, a to na dobu určitou od 01.07.2011 do
30.06.2014 dle příloh č. 0455-11-P01 až č. 0455-11-P03.
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30.

Kandidatura Zlínského kraje na pořadatelství Her VI. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R10/11

navrhuje
schválit kandidaturu Zlínského kraje na pořadatelství Her VI. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2013 dle přílohy č. 0456-11-P02.

31.

Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R10/11

schvaluje
podání návrhu na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od
01.09.2011 u Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí, IČ
00843504:
- zápis nového vzdělávacího programu 26-47-N/14 Informační technologie v
podnikové praxi, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet studentů v
oboru 180;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené změny v rejstříku škol a školských
zařízení v mimořádném termínu do 13.06.2011.

32.

Rozpočtové opatření - přesun v rámci investičních a věcných výdajů KÚZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R10/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0075/2011 dle přílohy č. 0428-11- P01.

33.

Pronájem nebytových prostor p. Liboru Čejkovi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R10/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.04.2011 č. 0337/R08/11, kterým Rada
Zlínského kraje schválila:
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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schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, po zapracování schválených změn
a dohod, mezi Zlínským krajem a fyzickou osobou Liborem Čejkou, bytem
Bohuslavice u Zlína 205, 736 51 Bohuslavice u Zlína, IČ 12740543, dle přílohy č.
0426-11-P01.

34.

Informace o aktuálních soudních sporech v samostatné působnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R10/11

bere na vědomí
informaci o stavu aktuálních soudních sporů v samostatné působnosti kraje, v
nichž je Zlínský kraj účastníkem řízení, dle přílohy č. 0427-11-P01.

35.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R10/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.04.2011 č. 0262/R07/11 v části:
1. bere na vědomí - bod 1., kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí směnu
nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to - pozemku p. č. 484/15, orná půda,
o výměře 8 500 m2 v k. ú. Všetuly, obci Holešov, odděleného z původního
pozemku p. č. 484/8, orná půda, geometrickým plánem č. 1277-135/2010 pro k. ú.
Všetuly, obec Holešov, ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, včetně všech jeho součástí a příslušenství,
za pozemky ve vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha
3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, a to:
- pozemku p. č. 313/33, ostatní plocha, o výměře 337 m2 v k. ú. Třebětice, obci
Třebětice, odděleného z původního pozemku p. č. 313/10, ostatní plocha,
geometrickým plánem č. 1071-134/2010 pro k. ú. Třebětice, obec Třebětice,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj,
- p. č. 496/1, orná půda,
- p. č. 496/6, ostatní plocha,
- p. č. 496/7, orná půda,
- p. č. 496/8, ostatní plocha
- p. č. 957/1, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 10002 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov,
včetně všech jejich součástí a příslušenství,
s tím, že Zlínský kraj uhradí případný rozdíl z cen stanovených znaleckými
posudky aktuálními k datu převodu ve prospěch Pozemkového fondu ČR a
náklady spojené s realizací směny;
2. doporučuje - bod 1., kterým Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit směnu nemovitosti ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 484/15, orná půda, o výměře 8 500 m2 v k. ú. Všetuly, obci
Holešov, odděleného z původního pozemku p. č. 484/8, orná půda, geometrickým
plánem č. 1277-135/2010 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov, ověřeným příslušným
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katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, včetně všech jeho
součástí a příslušenství,
za pozemky ve vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha
3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, a to:
- pozemku p. č. 313/33, ostatní plocha, o výměře 337 m2 v k. ú. Třebětice, obci
Třebětice, odděleného z původního pozemku p. č. 313/10, ostatní plocha,
geometrickým plánem č. 1071-134/2010 pro k. ú. Třebětice, obec Třebětice,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj,
- p. č. 496/1, orná půda,
- p. č. 496/6, ostatní plocha,
- p. č. 496/7, orná půda,
- p. č. 496/8, ostatní plocha
- p. č. 957/1, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 10002 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov,
včetně všech jejich součástí a příslušenství,
s tím, že Zlínský kraj uhradí případný rozdíl z cen stanovených znaleckými
posudky aktuálními k datu převodu ve prospěch Pozemkového fondu ČR a
náklady spojené s realizací směny;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze
dne 27.04.2011 č. 0470/Z15/11 v části schvaluje - bod 1., kterým Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválilo směnu nemovitosti ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 484/15, orná půda, o výměře 8 500 m2 v k. ú. Všetuly, obci
Holešov, odděleného z původního pozemku p. č. 484/8, orná půda, geometrickým
plánem č.1277-135/2010 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov, ověřeným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, včetně všech jeho
součástí a příslušenství,
za pozemky ve vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha
3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, a to:
- pozemku p. č. 313/33, ostatní plocha, o výměře 337 m2 v k. ú. Třebětice, obci
Třebětice, odděleného z původního pozemku p. č. 313/10, ostatní plocha,
geometrickým plánem č. 1071-134/2010 pro k. ú. Třebětice, obec Třebětice,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj,
- p. č. 496/1, orná půda,
- p. č. 496/6, ostatní plocha,
- p. č. 496/7, orná půda,
- p. č. 496/8, ostatní plocha
- p. č. 957/1, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 10002 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov,
včetně všech jejich součástí a příslušenství,
s tím, že Zlínský kraj uhradí případný rozdíl z cen stanovených znaleckými
posudky aktuálními k datu převodu ve prospěch Pozemkového fondu ČR a
náklady spojené s realizací směny;
schvaluje
záměr směny nemovitosti ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 484/15, orná půda, o výměře 8 500 m2 v katastrálním území
Všetuly, obci Holešov, odděleného z původního pozemku p. č. 484/8, orná půda,
geometrickým plánem č. 1277-135/2010 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, včetně všech jeho součástí a příslušenství, dle přílohy č. 0433-11-P01,
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za pozemky ve vlastnictví České republiky - správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ
130 00, IČ 45797072, a to:
- pozemek p. č. 313/33, ostatní plocha, o výměře 337 m2 v katastrálním území
Třebětice, obci Třebětice, oddělený z původního pozemku p. č. 313/10, ostatní
plocha, geometrickým plánem č.1071-134/2010 pro k. ú. Třebětice, obec
Třebětice, ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, dle přílohy č. 0433-11-P01,
- část pozemku p. č. 496/1, orná půda v katastrálním území Všetuly, obec Holešov
do výměry 100 m2, oddělenou z tohoto pozemku následně zpracovaným
geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze č. 0433-11-P02,
- p. č. 496/6, ostatní plocha,
- p. č. 496/7, orná půda,
- p. č. 496/8, ostatní plocha
- p. č. 957/1, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 10002 pro katastrální území Všetuly,
obec Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství.

36.

Záměr pronájmu nemovitosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R10/11

schvaluje
záměr pronájmu části střechy a prostor pro realizaci přívodního kabelového
vedení, dle specifikace uvedené v příloze č. 0461-11-P01, na budově č. p. 1195
(objekt občanské vybavenosti), nacházející se na p. č. st. 2375, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 3016 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou v
trvání 8 let za cenu v místě a čase obvyklou.

37.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R10/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0076/2011 dle přílohy č. 0453-11-P01.

38.

Ocenění žáků stavebních oborů u příležitosti soutěže Stavba roku Zlínského
kraje 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R10/11

schvaluje
poskytnutí finančních darů za úspěchy v odborných soutěžích stavebních
řemeslných oborů za rok 2010 v členění:
1. Marek Goiš, Střední odborná škola Otrokovice, ve výši 2.000 Kč,
2. David Daňhel, Střední odborná škola Otrokovice, ve výši 2.000 Kč,
3. Rudolf Mahdal, Střední odborné učiliště Uherský Brod, ve výši 2.000 Kč.
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39.

Fond solidarity Evropské unie k likvidaci následků povodně 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R10/11

bere na vědomí
návrh na předběžné rozdělení finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské
unie dle přílohy č. 0463-11-P01.

Zlín 16. května 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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