R12/11

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 13.06.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R12/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0576-11-P01.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R12/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) mezinárodním turnajem v kopané v Bojkovicích "Pohárový turnaj o pohár
starosty Bojkovic" pořádaným Sportovním klubem Slovácká Viktoria, IČ 44018894,
v roce 2011;
b) akcí "Podnikatel a Podnikatelka roku Zlínského kraje" pořádanou Sdružením
podnikatelů Zlínského kraje, IČ 26524058, v roce 2011;
c) účastí Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž na Mistrovství světa
mládežnických pěveckých sborů v rakouském Grazu realizovanou Vyšší odbornou
školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž, IČ
65269616, v roce 2011;
d) 2. ročníkem Noční hasičské soutěže "O putovní pohár SDH Mirošov" pořádaným
Sborem dobrovolných hasičů Mirošov, IČ 68729588, v roce 2011;
e) 4. ročníkem Memoriálu Františka Strnada pořádaným Kuželkářským klubem
Slavičín, IČ 22730583, v roce 2011;
f) 5. ročníkem konference Stavební úřady 2011 pořádaným Kristinou Hasoňovou,
IČ 18396542, ve Zlíně v roce 2011;
g) 13. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAČOVICE
2011 pořádaným občanským sdružením Divadelní Luhačovice, IČ 27023036;
h) Mistrovstvím ČR ve střelbě z odstřelovací pušky na mizivé cíle do 300 metrů
pořádaným Sportovním klubem policie Holešov, IČ 47933852, v roce 2011;
i) 15. ročníkem halového turnaje "O pohár hejtmana Zlínského kraje" pořádaným
Volejbalovým sportovním klubem Staré Město, o. s., IČ 48491977, v roce 2011;
j) Kongresem zdravotnického práva pořádaným Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
České republiky, IČ 41197518, v Uherském Hradišti v roce 2011;
k) V. ročníkem Memoriálu Jiřího Bodejčka-lesní a barvářské zkoušky jezevčíků a
teriérů pořádaným Mysliveckým sdružením Zborovice-Medlov, IČ 75023687, v roce
2011;
l) Charitativní módní přehlídkou Lenky Holotíkové v Otrokovicích pořádanou
Lenkou Holotíkovou, IČ 12351750, v roce 2011;
m) 18. ročníkem mezinárodního cyklistického závodu "Bikemaraton Drásal 2011"
pořádaným městem Holešov, IČ 00287172;
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schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 15.000 Kč Sportovnímu klubu Slovácká Viktoria, Bojkovice, IČ
44018894, na pořádání mezinárodního turnaje v kopané v Bojkovicích "Pohárový
turnaj o pohár starosty Bojkovic" v roce 2011;
2. ve výši 50.000 Kč Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední
pedagogické škole Kroměříž, p. o., IČ 65269616, na účast Dívčího pěveckého
sboru SPgŠ Kroměříž na Mistrovství světa mládežnických pěveckých sborů v
rakouském Grazu v roce 2011;
3. ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Mirošov, Valašské Klobouky, IČ
68729588, na pořádání 2. ročníku Noční hasičské soutěže "O putovní pohár SDH
Mirošov" v roce 2011;
4. ve výši 100.000 Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR, Zlínský kraj, Zlín, IČ
70893730, na účast regionální výpravy Zlínského kraje na 22. Světový skautský
Jamboree ve Švédsku v roce 2011;
5. ve výši 10.000 Kč Kuželkářskému klubu Slavičín, IČ 22730583, na pořádání 4.
ročníku Memoriálu Františka Strnada v roce 2011;
6. ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Divadelní Luhačovice, IČ 27023036, na
pořádání 13. ročníku přehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ
LUHAČOVICE 2011;
7. ve výši 20.000 Kč Sportovnímu klubu policie Holešov, IČ 47933852, na pořádání
Mistrovství ČR ve střelbě z odstřelovací pušky na mizivé cíle do 300 metrů v roce
2011;
8. ve výši 10.000 Kč Volejbalovému sportovnímu klubu Staré Město, o. s., IČ
48491977, na pořádání 15. ročníku halového turnaje "O pohár hejtmana Zlínského
kraje" v roce 2011;
9. ve výši 20.000 Kč Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, Praha, IČ
41197518, na pořádání Kongresu zdravotnického práva v Uherském Hradišti v
roce 2011;
10. ve výši 15.000 Kč Mysliveckému sdružení Zborovice-Medlov, Zborovice, IČ
75023687, na pořádání V. ročníku Memoriálu Jiřího Bodejčka-lesní a barvářské
zkoušky jezevčíků a teriérů v roce 2011;
11. ve výši 30.000 Kč Lence Holotíkové, Kvasice, IČ 12351750, na pořádání
charitativní módní přehlídky v Otrokovicích v roce 2011;
12. ve výši 40 000 Kč FC ELSEREMO Brumov, IČ 18810721, na mezinárodní
fotbalový turnaj pro mládež "Fotbalový turnaj v kategorii U-12" v roce 2011;
13. ve výši 15.000 Kč Vsacánku - dětský folklorní soubor Vsetín, IČ 22852476, na
zahraniční zájezd na mezinárodní folklorní festival "Balkan children´s festivals" Ohrid 2011 v Makedonii v měsíci srpnu 2011;
14. ve výši 15.000 Kč Mateřskému centru Valašské Meziříčí - EMCÉČKO, IČ
70238952, na pořádání IV. ročníku celodenní preventivní akce "Hurá děti
bezpečně na prázdniny" v roce 2011;
b) poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Stanislavu Pekárkovi ml., bytem Tyršova
1267, 763 12 Vizovice na náklady spojené se sportovním lezectvím v roce 2011;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0099/2011 dle přílohy č. 0561-11-P04.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R12/11

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín,

2/22

R12/11

IČ 49562827, a to průchozí myčka nádobí LS10 - ZANUSSI, inv. č. 6150,
pořizovací cena 127.926 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s pronájmem části pozemku p. č. 4860/2, ostatní plocha, o výměře 14 m2 v k. ú.
Boršice u Buchlovic příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, obci Boršice, se sídlem Boršice 7, PSČ 687 09, IČ
00290823, na dobu určitou od 15.07.2011 do 14.07.2016 za nájemné ve výši 1.000
Kč/rok + DPH dle přílohy č. 0556-11-P02;
3. s pronájmem části pozemku p. č. 7149/1, ostatní plocha, o výměře 73 m2 v k. ú.
Uherský Brod příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, společnosti RACIOLA-JEHLIČKA s. r. o., se sídlem Pod Valy
221, Uherský Brod, PSČ 688 01, IČ 25532073, na dobu určitou od 01.07.2011 do
30.06.2021 za nájemné ve výši 8.560 Kč + DPH za období od 01.07.2011 do
31.12.2011 a ve výši 14.600 Kč/rok + DPH od 01.01.2012, dle přílohy č. 0556-11P03;
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 v pozemku p. č. 1963/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Hrádek na Vlárské dráze, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 532-72802/2010,
- 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 2.600 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Jaroslava Petlacha, bytem Karolín 75, 768 21 Kvasice, strpět:
- umístění stavby silnice č. III/36742 na pozemku p. č. 523/19, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Karolín u Sulimova, v rozsahu trvalého záboru celého
pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 350 Kč;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti statutárního města Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924, strpět:
- umístění dešťové kanalizace v rámci stavby "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. centrální objekt" na pozemku p. č. 4058/1, ostatní plocha, silnice, zapsaném na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Zlín v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, údržbou a rekonstrukcí tohoto zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu ve výši 10 % za běžný metr z
ceny pozemku + DPH v zákonné výši, oceněného dle aktuální cenové mapy
stavebních pozemků města Zlína;
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Povodím
Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČ 70890013, dle
přílohy č. 0556-11-P04.
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4.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R12/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 1211/3, ostatní plocha,
- p. č. 2478, ostatní plocha,
- p. č. 2486, ostatní plocha,
- p. č. 2490, ostatní plocha,
- p. č. 2491, ostatní plocha,
- p. č. 2585/2, ostatní plocha,
- p. č. 2586, ostatní plocha,
- p. č. 2591, ostatní plocha,
- p. č. 2592, ostatní plocha,
- p. č. 2626, ostatní plocha,
- p. č. 2627, ostatní plocha,
- p. č. 2628, ostatní plocha,
- p. č. 2629, ostatní plocha,
- p. č. 2630, ostatní plocha,
- p. č. 2631, ostatní plocha,
- p. č. 2632, ostatní plocha,
- p. č. 2633, ostatní plocha,
- p. č. 14793/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 5677 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, za podmínek dle přílohy č. 0560-11-P03;
2. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 800-7551/2009
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka:
- p. č. 1922/4, ostatní plocha, o výměře 141 m2,
od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ
65993390 za podmínek dle přílohy č. 0560-11-P03;
B. úplatným převodem pozemků:
1.
a) zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 73 pro obec a k. ú. Doubravy:
- p. č. 493/4, trvalý travní porost,
- p. č. 493/7, trvalý travní porost,
- p. č. 508/10, orná půda,
b) oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 384-47/2011 pro
obec a k. ú. Doubravy
- p. č. 1455/14, ostatní plocha, silnice o výměře 239 m2,
- p. č. 1455/15, ostatní plocha, silnice o výměře 34 m2,
od Miloslava Gregůrka, bytem Hrnčířská 529, 760 01 Zlín za kupní cenu ve výši
35.548 Kč;
II. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0396/Z13/10 ze dne 15.12.2010 - bod I.A. 7., 8.;
- č. 0464/Z15/11 ze dne 27.04.2011 - bod I.A. 20.;
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předává
nemovitosti uvedené v tomto usnesení po schválení předloženého návrhu
Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860;
schvaluje
dohodu o vydání bezdůvodného obohacení dle přílohy č. 0560-11-P02.

5.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R12/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A) úplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
nezahrnuté v kupní ceně uhradí kupující:
1. pozemků:
- p. č. 2753/260, ostatní plocha,
- p. č. 2753/261, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1335 pro obec Kněžpole a k. ú.
Kněžpole u Uherského Hradiště, do vlastnictví společnosti Správa a údržba silnic
Slovácka, s. r. o., Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, IČ 26913216, za cenu ve
výši 283.435 Kč,
2. nemovitostí:
a) pozemků:
- p. č. 885/4, ostatní plocha,
- p. č. st. 1275, zastavěná ploch a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště;
b) stavby:
- bez čp/če, technická vybavenost na p. č. st. 1275,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 946 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
do vlastnictví společnosti MANAG a. s., se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ
47906898, za cenu 350.518 Kč + DPH,
B) rozpočtové opatření č. ZZK/0037/2011 dle přílohy č. 0559-11-P04;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.05. 2011 č. 0407/R11/11 – bod 3, kterým
Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové
opatření č. ZZK/0030/2011 dle přílohy č. 0491-11-P02;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2011 dle
přílohy č. 0559-11-P05.

6.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R12/11

ukládá
Střední průmyslové škole Otrokovice, tř. Tomáše Bati 331, 765 02 Otrokovice, IČ
61716677, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 3.178 Kč, dle rozhodnutí o uložení odvodu č. 20/2011 uvedeného v příloze
č.0557-11-P03;
rozhodla
o prominutí povinnosti úhrady:
1. části odvodu ve výši 14.172,56 Kč vyměřeného Střední průmyslové škole
Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, platebním
výměrem na odvod č. 19/2011 dle přílohy č. 0557-11-P05;
2. části odvodu ve výši 85.580,93 Kč vyměřeného Střední škole informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843474, platebním výměrem na odvod č. 17/2011 a č.
18/2011 dle příloh č. 0557-11-P10 a č. 0557-11-P11 a penále ve výši 30.080 Kč
vyměřeného platebním výměrem na penále č. 3/2011 dle přílohy č. 0557-11-P12.

7.

PO - jmenování ředitelů a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R12/11

jmenuje
1. Mgr. Bedřicha Chromka na pracovní místo ředitele Střední odborné školy a
Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, s účinností od 01.07.201, dle přílohy č.
0558-11-P01,
2. PhDr. Mojmíra Šemnického na pracovní místo ředitele Obchodní akademie
Kroměříž, IČ 63458730, s účinností od 01.08.2011, dle přílohy č. 0558-11-P02,
3. Mgr. Pavlínu Frdlíkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy praktické a
Základní školy speciální Otrokovice, IČ 61716413, s účinností od 17.08.2011, dle
přílohy č. 0558-11-P03;
stanovuje
plat:
1. Mgr. Bedřichu Chromkovi, řediteli Střední odborné školy a Gymnázia Staré
Město, IČ 60371790, s účinností od 01.07.2011, dle přílohy č. 0558-11-P04,
2. PhDr. Mojmíru Šemnickému, řediteli Obchodní akademie Kroměříž, IČ
63458730, s účinností od 01.08.2011, dle přílohy č. 0558-11-P05,
3. Mgr. Pavlíně Frdlíkové, ředitelce Základní školy praktické a Základní školy
speciální Otrokovice, IČ 61716413, s účinností od 17.08.2011, dle přílohy č. 055811-P06.
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8.

PO - Mimořádné odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R12/11

stanovuje
odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
a) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0562-11-P01 dle podkladů
uvedených v příloze č. 0562-11-P01a,
b) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 0562-11-P02 dle
podkladů uvedených v příloze č. 0562-11-P02a,
c) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0562-11-P03 dle podkladů
uvedených v příloze č. 0562-11-P03a,
d) v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0562-11-P04 dle podkladů
uvedených v příloze č. 0562-11-P04a,
e) v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0562-11-P05 dle podkladů
uvedených v příloze č. 0562-11-P05a.

9.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R12/11

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti Unimarco a.
s., IČ 26230381, se sídlem Zádveřice-Raková 426, 763 12 Zádveřice, dle přílohy č.
0554-11-P01;
schvaluje
uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní společností
Unimarco a. s., IČ 26230381, se sídlem Zádveřice-Raková 426, 763 12 Zádveřice,
dle přílohy č. 0554-11-P02.

10.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R12/11

schvaluje
dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
633/3/170/107/10/09 - 03/05/11 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – centrální
objekt" dle přílohy č. 0544-11-P01.
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11.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice, a. s. - tepelné hospodářství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R12/11

bere na vědomí
nabídku na dodávky energetických komodit pro Kroměřížskou nemocnici, a. s., IČ
27660532, dle přílohy č. 0555-11-P01;
schvaluje
podání žádosti výrobce elektřiny o připojení zařízení k distribuční soustavě,
podané společnosti E.ON Distribuce, a. s. dle přílohy č. 0555-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského
kraje v termínu do 03.10.2011:
a) navrhnout a vyhodnotit varianty realizace a způsoby financování rekonstrukce
tepelného hospodářství Kroměřížské nemocnice, a. s.,
b) předložit doporučené řešení rekonstrukce tepelného hospodářství Kroměřížské
nemocnice, a. s.

12.

Sociální služby - investiční požadavky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R12/11

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
780/3/100/107/05/11 s názvem "Domov pro seniory Buchlovice - stavební úpravy
kotelny s výměnou kotlů", dle přílohy č. 0551-11-P01,
2. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
778/2/100/105/05/11 s názvem "Domov pro seniory Burešov, p. o. - Výměna
lůžkového výtahu", dle přílohy č. 0551-11-P02,
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2011, dle přílohy č. 0551-11P03,
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2011, dle přílohy č. 055111-P04;
bere na vědomí
zrušení podpory projektů na zateplení veřejných budov v rámci programu Zelená
úsporám;
ukládá
příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov v termínu do 27.06.2011:
1. zpracovat prověřovací studii ke stanovení závazných ukazatelů pro podání
projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí,

8/22

R12/11

2. předložit Radě Zlínského kraje dodatek investičního záměru akce reprodukce
majetku Zlínského kraje s názvem "Domov pro seniory Burešov - zateplení budov
a výměna oken".

13.

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Loučka - dodávka stavby,
dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R12/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na dodávku stavby s názvem „Domov se zvláštním
režimem Loučka - stavební úpravy I. etapa“ formou užšího podlimitního řízení dle
příloh č. 0552-11-P01 až č. 0552-11-P05;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0552-11-P01 až č. 0552-11-P05;
3. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
670/3/100/085/03/10-03/05/11 "Domov se zvláštním režimem Loučka, stavební
úpravy - I. etapa" dle přílohy č. 0552-11-P07;
bere na vědomí
návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0036/2011 dle přílohy č. 0552-11-P08;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení
výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce „Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy I. etapa“ podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0552-11-P06;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0036/2011 dle
přílohy č. 0552-11-P08.

14.

Školství - SOŠ a Gymnázium Staré Město - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R12/11

schvaluje
a) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
777/3/150/288/05/11 „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město rekonstrukce kotelny“ dle přílohy č. 0553-11-P01 za podmínky schválení zapojení
přebytku hospodaření Zlínského kraje za rok 2010 Zastupitelstvem Zlínského
kraje;
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b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na rok 2011, dle
přílohy č. 0553-11-P03;
bere na vědomí
návrh na rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 06/2011 příspěvkové
organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527,
686 03 Staré Město, IČ 60371790, na akci "Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město - rekonstrukce kotelny" dle přílohy č. 0553-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č.
06/2011 příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město,
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790, na akci "Střední odborná
škola a Gymnázium Staré Město - rekonstrukce kotelny" dle přílohy č. 0553-11P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město,
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790, výkonem funkce investora a
zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce kotelny".

15.

Školství - SOŠ Luhačovice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R12/11

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
653/3/150/259/11/09 - 01/05/11, s názvem "Střední odborná škola Luhačovice Stavební úpravy a nástavba budovy školy", dle přílohy č. 0545-11-P01;
2. zadání veřejné zakázky na akci „SOŠ Luhačovice - stavební úpravy a nástavba
budovy školy“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č. 0545-11P02 až č. 0545-11-P06;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0101/2011 dle přílohy č. 0545-11-P07;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Jitka Chobotová, Martina
Hromečková, DiS., Ing. Viktor Dynka a náhradníky - Ing. Libor Pecháček, Ing.
David Neulinger, Ing. František Mikeštík.
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16.

Školství - SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R12/11

schvaluje
a) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
661/3/150/265/11/09 - 01/05/11 „SŠPHZ Uherské Hradiště - Vytvoření moderní
technické základny“ dle přílohy č. 0548-11-P01 za podmínky schválení zapojení
přebytku hospodaření Zlínského kraje za rok 2010 Zastupitelstvem Zlínského
kraje;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové
organizace Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště,
IČ 00559644, dle přílohy č. 0548-11-P02;
c) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové
organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ
00568945, dle přílohy č. 0548-11-P06;
d) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola Zlín, IČ 559482, dle přílohy č. 0548-11-P07;
e) rozpočtové opatření č. RZK/0094/2011 dle přílohy č. 0548-11-P05;
bere na vědomí
návrh na:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10.200.000
Kč mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, na realizaci projektu
"Vytvoření moderní technické základny", dle přílohy č. 0548-11-P03;
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 5.979.000 Kč příspěvkové organizaci
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, na realizaci projektu "Vytvoření moderní technické základny", dle
přílohy č. 0548-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10.200.000
Kč mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, na realizaci projektu
"Vytvoření moderní technické základny", dle přílohy č. 0548-11-P03;
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 5.979.000 Kč příspěvkové organizaci
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, na realizaci projektu "Vytvoření moderní technické základny", dle
přílohy č. 0548-11-P04;
ukládá
odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v termínu do
30.11.2011 příspěvkovým organizacím:
a) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, ve
výši 800.000 Kč;
b) Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, ve výši 200.000 Kč.
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17.

Kultura - Depozitář Otrokovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R12/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na akci „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. přístavba depozitáře v Otrokovicích - 1. etapa“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění ve znění příloh č. 0542-11-P01 až č. 0542-11-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. Bc. Olga Pekárková, Ing. Pavel
Andrýsek, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Ing. Hana Zarembová ,Petr
Ruber, Ing. David Neulinger.

18.

Projekt "Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském
úřadu Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R12/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na zajištění technologické a metodické podpory
řízení projektů č. D/2188/2010/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
ITEG a. s., IČ 27149137, dle přílohy č. 0543-11-P01.

19.

Notifikace Programu podpory kultury ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R12/11

bere na vědomí
návrh Programu rozvoje kultury ve Zlínském kraji uvedený v příloze č. 0550-11P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit notifikaci Programu podpory
kultury ve Zlínském kraji.

20.

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR, navýšení příspěvků na provoz,
navýšení závazného objemu prostředků na platy a OON, změna IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R12/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0092/2011 dle přílohy č. 0563-11-P01;
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2. navýšení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti kultury a památkové péče na rok 2011 dle přílohy č. 0563-11-P04;
3. navýšení závazného objemu prostředků na platy o částku 60.000 Kč na
konečnou výši 2.539.000 Kč a navýšení závazného objemu ostatních osobních
nákladů o částku 137.000 Kč na konečnou výši 188.000 Kč u příspěvkové
organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0563-11P05;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na rok 2011, dle přílohy č. 0563-11P06;
5. poskytnutí investiční dotace Hvězdárně Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace, IČ 00098639, ve výši 200.000 Kč na pořízení "Autentikačního,
datového a poštovního SMB serveru vč. instalace a nezbytného softwaru, instalace
a migrace dat ze systému stávajícího" za podmínek stanovených v rozhodnutí o
poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 0563-11-P03;
bere na vědomí
dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace Muzeum Kroměřížska,
příspěvková organizace, IČ 00091138, ve výši 220.000 Kč dle přílohy č. 0563-11P02.

21.

Titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R12/11

schvaluje
1. zřízení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje",
2. Statut titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" dle přílohy č. 056511-P01;
pověřuje
Kulturní komisi Rady Zlínského kraje dopracováním pravidel a dalších náležitostí
spojených s titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.

22.

Vstup Zlínského kraje do sítě Cammini d'Europa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R12/11

bere na vědomí
návrh na uzavření dohody o vstupu do sítě "I Cammini d'Europa" mezi Zlínským
krajem, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s, IČ 27744485, a
Evropským hospodářským zájmovým sdružením "I Cammini d'Europa" dle přílohy
č. 0564-11-P01 (český překlad dle přílohy 0564-11-P02);
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dohodu o vstupu do sítě "I Cammini
d'Europa" mezi Zlínským krajem, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy,
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o. p. s, IČ 27744485, a Evropským hospodářským zájmovým sdružením I Cammini
d'Europa dle přílohy č. 0564-11-P01 (český překlad dle přílohy č. 0564-11-P02).

23.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R12/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0093/2011 dle přílohy č. 0535-11-P01.

24.

PF01-11 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R12/11

bere na vědomí
a) návrh na poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů
infrastruktury v souladu s pravidly PF01-11 Podprogram
infrastruktura v obcích Zlínského kraje v členění:
1. Obec Bánov, IČ 00290785, dotace ve výši 5.907.000 Kč na
Kanalizace a ČOV Bánov;
2. Obec Poteč, IČ 00568694, dotace ve výši 3.489.000 Kč na
Odkanalizování obce Poteč;

vodohospodářské
vodohospodářská
akci PF01-11/041
akci PF01-11/038

b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
pro spolufinancování projektů zařazených do programu 129 180 "Výstavba a
obnova vodovodů a kanalizací II" Mze ČR dle přílohy č. 0536-11-P02;
c) návrh na poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů vodohospodářské
infrastruktury mimo pravidla PF01-11 Podprogram vodohospodářská infrastruktura
v obcích Zlínského kraje v členění:
1. Obec Haluzice, IČ 00837288, dotace ve výši 90.000 Kč na akci Rekonstrukce
vodovodního řadu v obci Haluzice;
2. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 989.100 Kč na akci Napojení
vodovodu Seninka na SV Vsetín;
3. Obec Bílovice, IČ 00290793, dotace ve výši 427.500 Kč na akci Dostavba
vodohospodářské infrastruktury v obci Bílovice;
4. Obec Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 75158094, dotace ve výši 265.700 Kč na
akci Vodovod Želechovice nad Dřevnicí - Maršovy;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů
infrastruktury v souladu s pravidly PF01-11 Podprogram
infrastruktura v obcích Zlínského kraje v členění:
1. Obec Bánov, IČ 00290785, dotace ve výši 5.907.000 Kč na
Kanalizace a ČOV Bánov;
2. Obec Poteč, IČ 00568694, dotace ve výši 3.489.000 Kč na
Odkanalizování obce Poteč;
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b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
pro spolufinancování projektů zařazených do programu 129 180 "Výstavba a
obnova vodovodů a kanalizací II" Mze ČR dle přílohy č. 0536-11-P02;
c) poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů vodohospodářské
infrastruktury mimo pravidla PF01-11 Podprogram vodohospodářská infrastruktura
v obcích Zlínského kraje v členění:
1. Obec Haluzice, IČ 00837288, dotace ve výši 90.000 Kč na akci Rekonstrukce
vodovodního řadu v obci Haluzice;
2. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 989.100 Kč na akci Napojení
vodovodu Seninka na SV Vsetín;
3. Obec Bílovice, IČ 00290793, dotace ve výši 427.500 Kč na akci Dostavba
vodohospodářské infrastruktury v obci Bílovice;
4. Obec Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 75158094, dotace ve výši 265.700 Kč na
akci Vodovod Želechovice nad Dřevnicí - Maršovy.

25.

Projekt "Přeshraniční spolupráce v EVVO"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R12/11

schvaluje
1. změnu č. 2 projektového rámce projektu Přeshraniční spolupráce v EVVO dle
přílohy č. 0537-11-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č.
CZ/FMP/02/0053 dle přílohy č. 0537-11-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/02/0053 do 30.06.2011.

26.

Zdravotnictví – smlouva o užívání společné věci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R12/11

schvaluje
uzavření smlouvy o užívání společné věci mezi Zlínským krajem, Českou
republikou - Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IČ 71009221, a Krajskou nemocnicí T. Bati,
a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č.
0567-11-P02.

27.

Dodatek smlouvy o umístění věci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R12/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění věci mezi Zdravotnickou
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záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, a
společností NOVOMATIC spol. s r. o., IČ 46962794, dle přílohy č. 0566-11-P02.

28.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R12/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0095/2011 dle přílohy č. 0573-11-P01.

29.

Školství - Podpora řemesel - změna podmínek pro vyplácení příspěvku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R12/11

schvaluje
změnu podmínek pro vyplácení finančních příspěvků žákům v rámci systému
"Podpora řemesel v odborném školství" dle přílohy č. 0574-11-P01.

30.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R12/11

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, a to:
- soustruhu 16 KP, inventární číslo 4501466, rok výroby 1990, pořizovací cena
114.831 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace,
- frézky univerzální FU 25, inventární číslo 4516081, rok výroby 1989, pořizovací
cena 118.020 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace,
- frézky univerzální FU 25, inventární číslo 4569446, rok výroby 1990, pořizovací
cena 162.288 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, IČ 00054771, a to:
- nákladního automobilu AVIA A 21.IF, inventární číslo 254, pořizovací cena
381.600 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1993, přednostně formou prodeje za
cenu v čase a místě obvyklou,
- nákladního automobilu LIAZ 110.053, inventární číslo 255, pořizovací cena
530.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1993, přednostně formou prodeje za
cenu v čase a místě obvyklou.
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31.

Školství - ukončení smlouvy o dílo na poskytování služeb v oblasti BOZP,
požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové
organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R12/11

bere na vědomí
žádost společnosti ZEKA plus, s. r. o., o ukončení smlouvy o dílo na poskytování
služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany
životního prostředí pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované
Zlínským krajem, uzavřené mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, IČ 70891320,
a společností ZEKA plus, s. r. o., Jasmínová č. e. 0876, Slavičín, IČ 26226120,
dohodou ke dni 30.09.2011 dle přílohy č. 0570-11-P01;
souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo na poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Zlínským krajem,
uzavřené mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, IČ 70891320, a společností
ZEKA plus, s. r. o., Jasmínová č. e. 0876, Slavičín, IČ 26226120, dohodou ke dni
30.09.2011, dle přílohy č. 0570-11-P02.

32.

Školství - výsledky konkursních řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R12/11

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. Základní školy praktické a Základní školy speciální Otrokovice, IČ 61716413, dle
přílohy č. 0569-11-P01;
2. Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č.
0569-11-P03;
3. Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0569-11-P05.

33.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R12/11

schvaluje
metodický pokyn MP/43/05/11 - Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 0568-11-P01;
souhlasí
s vydaným Rozhodnutím č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální
grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.
CZ.1.07/3.2.03 dle přílohy č. 0568-11-P02.
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34.

Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R12/11

schvaluje
účast reprezentace Zlínského kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2012.

35.

Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R12/11

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace
projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem vnitra ČR, dle příloh č. 0531-11-P01 a č.
0531-11-P02;
2. se změnami uvedenými ve změnovém listu dle přílohy č. 0531-11-P03;
schvaluje
změnu projektového a finančního rámce projektu "Rozvoj e-Governmentu ve
Zlínském kraji" dle příloh č. 0531-11-P04 a č. 0531-11-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji" v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, jeho
přílohami a změnovým listem v termínu do 31.12.2013.

36.

Předběžné oznámení nadlimitních veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R12/11

schvaluje
předběžná oznámení nadlimitních veřejných zakázek:
1. Vypracování analýzy současného stavu systému řízení úřadu a návrhu jeho
řešení dle přílohy č. 0532-11-P01;
2. Technologické centrum Zlínského kraje dle přílohy č. 0532-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné kroky k realizaci předběžných
oznámení dle příloh č. 0532-P01 a č. 0532-P02 v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 24.06.2011.
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37.

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů pro Zlínský kraj - 2011" - výběr
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R12/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Nákup osobních automobilů pro Zlínský kraj - 2011" dle přílohy č. 053911-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč SAMOHÝL MOTOR ZLÍN
a. s., se sídlem tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín IČ 2551165;
2. uzavření smlouvy s uchazečem SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s., se sídlem tř. T.
Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 2551165, dle přílohy č. 0539-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Nákup osobních automobilů pro
Zlínský kraj - 2011" plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů v termínu do 22.08.2011;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvu k veřejné
zakázce "Nákup osobních automobilů pro Zlínský kraj - 2011" s vybraným
uchazečem v termínu do 08.08.2011, dle přílohy č. 0539-11-P02.

38.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R12/11

schvaluje
darování nepotřebného movitého majetku následujícím subjektům:
1. Základní škola Šumice, příspěvková organizace, 687 31 Šumice 113, IČ
71002057, dle přílohy č. 0541-11-P01;
2. Základní škola a Mateřská škola Sehradice, příspěvková organizace, Sehradice
18, 763 23 Dolní Lhota , IČ 70980039, dle přílohy č. 0541-11-P02;
3. Tělovýchovná jednota Sokol Sehradice, Sehradice 143, 763 23 Dolní Lhota, IČ
18810641, dle přílohy č. 0541-11-P03;
předává
s účinností od 01.07.2011 movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČ 70850917, dle přílohy č. 0541-11-P04;
2. Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, Leoše Janáčka 380,
763 26 Luhačovice, IČ 70850909, dle přílohy č. 0541-11-P05;
3. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČ 00098574, dle přílohy č. 0541-11-P06;
4. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
příspěvková organizace, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, dle přílohy č. 0541-11-P07;

19/22

R12/11

5. Střední odborné učiliště Uherský Brod, příspěvková organizace, Svatopluka
Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0541-11-P08;
6. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková
organizace, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 0541-11-P09;
7. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, příspěvková
organizace, Broučkova 372, 760 01 Zlín-Příluky, IČ 00226319, dle přílohy č. 054111-P10;
8. Střední průmyslová škola Uherský Brod, příspěvková organizace, Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0541-11-P11;
9. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č. 0541-11P12;
10. Střední odborná škola Holešov, příspěvková organizace, Pivovarská 1419, 760
01 Holešov, IČ 47934646, dle přílohy č. 0541-11-P13;
11. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, příspěvková organizace,
Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0541-11-P14;
12. Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín, příspěvková
organizace, Středová 4694, 760 05 Zlín, IČ 61716421, dle přílohy č. 0541-11-P15.

39.

Dodatek ke smlouvě na dodávku výpočetní techniky - I. dílčí plnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R12/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s uchazečem IMPROMAT-COMPUTER s.
r. o., se sídlem Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 0538-11P01.

40.

Metodický pokyn MP/41/02/11 - Pravidla pro přípravu, schvalování a změny
rozpočtu a rozpočtového výhledu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R12/11

schvaluje
metodický pokyn MP/41/02/11 - Pravidla pro přípravu, schvalování a změny
rozpočtu a rozpočtového výhledu Zlínského kraje dle přílohy č. 0540-11-P01.

41.

PF04-11 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R12/11

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací v rámci PF04-11 Podprogram "Podpora
ekologických aktivit v kraji" v členění dle přílohy 0533-11-P02:
a) ZO63/03 Planorbis Kroměříž, IČ 47930268, ve výši 48.000 Kč, na projekt PF0411/094 Ekocentrum Planorbis 2011/12,
b) Spolek přátel hradu Lukova,občanské sdružení, se sídlem v Lukově, IČ
49158295, ve výši 76.000 Kč, na projekt PF04-11/093 Na hrad za přírodou,
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c) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, ve výši 51.000
Kč na projekt PF04-11/96 Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje,
d) Líska, občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji, se sídlem ve Vsetíně, IČ
28558863, ve výši 100.000 Kč na projekt PF04-11/092 Environmentální osvětové
kampaně pro děti a veřejnost ve Zlínském kraji,
e) Moravský rybářský svaz,místní organizace Kvasice, IČ 60575565, ve výši
54.000 Kč na projekt PF04-11/97 Naučná stezka okolo Rybníčku Cukrovar,
f) Střední škola Kostka, s. r. o., se sídlem ve Vsetíně, IČ 25367692, ve výši 17.000
Kč na projekt PF04-11/091 Vliv města Vsetín a přítoků na kvalitu vody v řece
Bečvě,
g) Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, ve výši
90.000 Kč na projekt PF04-11/089 Zelená lékárna - přeměna části školní zahrady,
h) Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, IČ 60990368, ve výši 64.000 na projekt
PF04-11/086 Školní arboretum.

42.

Souhlas s užíváním názvu kraje v logu Regionální potravina

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R12/11

uděluje
souhlas České republice-Ministerstvu zemědělství, IČ 00020478, k užívání názvu
"Zlínský kraj" při udělování certifikační značky "Regionální potravina Zlínského
kraje" pro potravinářské a zemědělské výrobky vyprodukované ve Zlínském kraji, a
to za podmínky, že nedojde k poškození dobrého jména Zlínského kraje.

43.

Doprava - dodatky ke smlouvě o dílo - Dušná, Petrůvka, Velehrad

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R12/11

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvě o dílo:
1. č. D/0312/2011/DOP - „SILNICE II/493: PETRŮVKA - SLAVIČÍN, SESUV“ se
společností SMO a. s., IČ 42339839, se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice,
dle přílohy č. 0578-11-P01,
2. č. D/2648/2010/DOP - „SILNICE III/4221: VELEHRAD - SALAŠ, SESUV“ se
společností IMOS group s. r. o., IČ 70891320, se sídlem Zlín, Tečovice 353, PSČ
763 02, dle přílohy č. 0578-11-P02,
3. č. D/0677/2011/DOP - „SILNICE III/05735: DUŠNÁ, SESUV“ se společností
IMOS group s. r. o., IČ 70891320, se sídlem Zlín, Tečovice 353, PSČ 763 02, dle
přílohy č. 0578-11-P03.

44.

Školství - SOŠ Slavičín - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R12/11

schvaluje
a) dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
497/3/150/196/06/08 - 03/05/11 s názvem "Střední odborná škola Slavičín,
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Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání
spoluprací s partnerskou školou" dle přílohy č. 0575-11-P01;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborná škola Slavičín, IČ 15527808, na rok 2011 dle přílohy č. 0575-11P02;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0098/2011 dle přílohy č. 0575-11-P03.
bere na vědomí
návrh na snížení návratné finanční výpomoci na celkovou částku 1.521.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední odborná škola Slavičín, IČ 15527808, na akci
"Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání
spoluprací s partnerskou školou", dle přílohy č. 0575-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení návratné finanční výpomoci na
celkovou částku 1.521.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola
Slavičín, IČ 15527808, na akci "Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na
jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou", dle přílohy č. 0575-11P04.

45.

Doplněný návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 29.06.2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R12/11

schvaluje
doplněný návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
29.06.2011 uvedený v příloze č. 0579-11-P01.

Zlín 13. června 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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