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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 27.06.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R13/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0628-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0279/R07/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit v termínu
do27.06.2011 stanovisko Státního fondu životního prostředí, ke změně vlastnictví
nemovitostí uvedených v projektech financovaných z Operačního programu Životní
prostředí v průběhu jejich trvání.“- na termín plnění 12.12.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R13/11

bere na vědomí
1. záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) projektem "EUSTORY - 6. národní kolo celoevropské historické soutěže pro
žáky středních škol" realizovaným Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., IČ
68378114;
b) Mezinárodním festivalem Romská píseň 2011 pořádaným Demokratickou
aliancí Romů ČR, IČ 60042249;
c) VI. Folklórním a dechovým festivalem pořádaným městem Vizovice, IČ
00284653, v roce 2011;
d) akcí "POJĎTE S NÁMI ZA ŠKOLU aneb Dopravní hřiště trošku jinak" pořádanou
Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ 86771442, v roce 2011;
e) akcí "Den Slezska na Moravě" pořádanou Valašským muzeem v přírodě v
Rožnově pod Radhoštěm, p. o., IČ 00098604, v roce 2011;
f) akcí "Perla Zlínska 2011" pořádanou Agrární komorou Zlín, IČ 49432931, v roce
2011;
g) 9. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE 2011
pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286;
h) krajským kolem šestého ročníku podnikatelských soutěží „Firma roku“ a
„Živnostník roku“ pořádaným společností Bison & Rose s. r. o., IČ 25660004, v
roce 2011;
i) 9. ročníkem festivalu Ženská srdce pořádaným Ženským pěveckým sborem
Otrokovice, o. s., IČ 70800227, v roce 2011;
j) vystoupením k 60. výročí od založení pořádaným občanským sdružením
OLŠAVA, soubor písní a tanců Uherský Brod, IČ 48491772, v roce 2011;
k) akcí "Fotbalový den v Bylnici" pořádanou FC TRIODYN BYLNICE, IČ 18810730,
v roce 2011;
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l) Krajskou soutěžní výstavou chovatelů pořádanou Českým svazem chovatelů
Kroměříž, IČ 00448761, ve dnech 09.-11.09.2011 v Kroměříži;
m) akcí „Valach OPEN VSETÍN 2011“ pořádanou Nohejbalovým klubem Vsetín, IČ
68898487;
n) VII. ročníkem mezinárodního tenisového turnaje „O POHÁR PŘÁTELSTVÍ“
pořádaným sdružením „KROMÉŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, o. s.“, IČ
60575654, ve dnech 02.-03.07.2011 v Kroměříži;
o) IX. ročníkem hudebního workshopu „Letní škola barokní hudby“ pořádaným
sdružením The Czech Ensemble Baroque, o. s., IČ 22674209, ve dnech 05.14.08.2011 v Holešově;
2. návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 70.000 Kč městu
Vizovice, IČ 00284653, na pořádání VI. Folklórního a dechového festivalu v roce
2011;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 24.000 Kč občanskému sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve
Střílkách, IČ 70911789, na výtisk propagačních publikací s názvem „Střílecký
hřbitov - národní kulturní památka" v roce 2011;
b) ve výši 30.000 Kč Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., IČ 68378114, na
realizaci projektu „EUSTORY - 6. národní kolo celoevropské historické soutěže pro
žáky středních škol" v roce 2011;
c) ve výši 40.000 Kč příspěvkové organizaci Česká centra, IČ 48546038, na
realizaci projektu Fenomén Baťa pro Slovensko Českým centrem v Bratislavě v
roce 2011;
d) ve výši 20.000 Kč Demokratické alianci Romů ČR, IČ 60042249, na pořádání
17. ročníku Mezinárodního festivalu Romská píseň 2011;
e) ve výši 15.000 Kč Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ
86771442, na pořádání akce „POJĎTE S NÁMI ZA ŠKOLU aneb Dopravní hřiště
trošku jinak" v roce 2011;
f) ve výši 10.000 Kč Ženskému pěveckému sboru Otrokovice, o. s., IČ 70800227,
na pořádání 9. ročníku festivalu Ženská srdce v roce 2011;
g) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení OLŠAVA, soubor písní a tanců
Uherský Brod, IČ 48491772, na vystoupení k 60. výročí založení souboru v roce
2011;
h) ve výši 40.000 Kč FC TRIODYN BYLNICE, o. s., IČ 18810730, na pořádání
akce „Fotbalový den v Bylnici" v roce 2011;
i) ve výši 10.000 Kč Českému svazu chovatelů Kroměříž, IČ 00448761, na
pořádání Krajské soutěžní výstavy chovatelů v roce 2011 v Kroměříži;
2. poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč Nadačnímu fondu ADIUVARE, IČ 26805332,
na charitativní činnost v roce 2011;
3. úhradu věcných nákladů ve výši 26.000 Kč ve prospěch občanského sdružení
"Zlínský pěvecký sbor Cantica - laetitia", IČ 27019594, na dopravu toho souboru do
Lidic a zpět u příležitosti festivalu dětských souborů Světlo za Lidice, která bude
provedena přímo dopravci Františku Langrovi, IČ 65358368, na základě
objednávky Zlínského kraje;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0103/2011, kterým dochází k zapojení dotace ve
výši 500.000 Kč z programu "Podpora koordinátorů romských poradců 2011" do
rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 dle přílohy č. 0608-11-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0104/2011, kterým dochází k zapojení neinvestiční
dotace ve výši 30.000 Kč z Ministerstva financí ČR na zajištění výdajů v souvislosti
s konáním nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí v roce 2011 dle
přílohy č. 0608-11-P05;
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6. poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 80.000 Kč občanskému sdružení
Aver dživipen, o. s., IČ 27059120, na terénní práci pro romskou menšinu ve
Vsetíně dle přílohy č. 0608-11-P07;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 16.05.2011 č. 0367/R10/11 v části:
a) bere na vědomí písm. a) bod 11, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad Krajskou soutěžní
výstavou chovatelů pořádanou Českým svazem chovatelů Kroměříž, IČ 00448761,
ve dnech 16.-19.09.2011 v Kroměříži;
b) schvaluje bod1, písm. h), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí
neinvestiční účelové dotace 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;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit účelovou neinvestiční dotaci ve výši 70.000
Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na pořádání VI. Folklórního a dechového
festivalu v roce 2011.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R13/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1939/6, ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Kunovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 274-52/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemcích p. č.
1120/8, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 1120/9, ostatní plocha/ostatní
komunikace, EN 1120/2, vše v k. ú. Neubuz, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 12.600 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 70238880, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- umístění a provozování kanalizačního řadu - splaškové kanalizace v pozemku p.
č. 14779, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 5399-91510/2005,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kanalizačního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární
420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 5453, ostatní
plocha/silnice, p. č. 5454, ostatní plocha/silnice, p. č. 5434/17, vodní plocha, p. č.
4886/2, ostatní plocha, vše v k. ú. Zubří, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1785-165/2009, č. 1786-166/2009, č. 1786-167/2009, č.
1792-197/2009, č. 1792-198/2009,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozem, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 39.202 Kč + DPH.
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica 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 pozemku
p. č. 5390/1, ostatní plocha/silnice, pozemku p. č. 5383/2, ostatní plocha/silnice, p.
č. 5383/7, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 5383/8, ostatní plocha/ostatní
komunikace, vše v k. ú. Bojkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1392-334/2010 a č. 1390-334/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.365 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. st. 587, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Valašské Klobouky, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- 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 2.000 Kč + DPH;
7. 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 pozemcích p. č. 4545/23, ostatní plocha/silnice, p. č.
4545/53, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú. Hřivínův Újezd, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 357-9302/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
8. 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 VN v pozemku p. č. 2372, ostatní plocha/silnice,
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v k. ú. Rajnochovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 987-347/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH;
9. 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 pozemcích p. č. 955, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Kostelany a p. č. 2752, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Roštín, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 360-277/2010 pro k. ú. Kostelany a č. 763280/2010 pro k. ú. Roštín,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
10. 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:
- omezené užívání vyplývající z ochranného pásma na pozemku p. č. 3538/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Březolupy související s uložením distribuční
elektrizační soustavy zemního kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví
třetích osob, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 765148_3/2010,
na dobu existence stavby výše uvedené stavby NN za jednorázovou náhradu ve
výši 2.200 Kč + DPH;
11. 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 nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 2989, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Tlumačov na
Moravě, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1350349_1/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
12. 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 nadzemního
vedení NN včetně opěrného bodu 1 ks betonového sloupu na pozemku p. č. 81/15,
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Ostrata, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN
včetně opěrného bodu 1 ks betonového sloupu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.700 Kč + DPH;
13. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- umístění stavby "Silnice III/05743: Lidečko - Pulčín, opěrná zeď" včetně její
součásti – opěrné zdi na pozemku p. č. 4198/1, v k. ú. Lidečko, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
za podmínek dle přílohy č. 0609-11-P06;
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14. zřízení věcného břemene pro oprávněného SMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1462/1, ostatní
plocha, p. č. 3564/35, ostatní plocha, p. č. 3564/42, ostatní plocha, p. č. 3564/44,
ostatní plocha, p. č. 3564/52, ostatní plocha, p. č. 3564/66, ostatní plocha, p. č.
3691/4, vodní plocha, p. č. 4941/11, ostatní plocha, p. č. 4941/12, ostatní plocha,
p. č. 6079/12, ostatní plocha, p. č. 6080/4, ostatní plocha, p. č. 6080/10, ostatní
plocha, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 4209-7364/2005, č. 4210-7365/2005, č. 4211-7366/2005,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozem, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
15. uzavření zprostředkovatelské smlouvy se společností AGENTURA ZVONEK
CZ s. r. o., IČ 26227967, se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, dle přílohy č.
0609-11-P02;
16. záměr pronájmu:
a) nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje v areálu bývalého
hraničního přechodu Starý Hrozenkov v rozsahu dle přílohy č. 0609-11-P03, na
dobu určitou a to od 01.01.2012, minimálně na 5 let, maximálně však do
30.06.2019, za podmínek dle přílohy č. 0609-11-P05;
b) nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje v areálu bývalého
hraničního přechodu Střelná na Moravě v rozsahu dle přílohy č. 0609-11-P04, na
dobu určitou a to od 01.01.2012, minimálně na 5 let, maximálně však do
30.06.2019, za podmínek dle přílohy č. 0609-11-P05;
17. rozpočtové opatření č. RZK/0114/2011 dle přílohy č. 0609-11-P07;
souhlasí
1. s nájmem části pozemku p. č. 4198/1, ostatní plocha, o výměře 66 m2 v k. ú.
Lidečko příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, od státní organizace Správa železniční dopravní cesty, se sídlem
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 330 Kč/rok, dle přílohy č. 0609-11-P01;
2. s předáním objektu veřejné osvětlení (sestávající z 20 kusů sloupů), umístěného
na pozemcích p. č. 925/5, p. č. 1119/6, p. č. 925/1, p. č. 925/2, p. č. 925/4, p. č.
1119/8, p. č. 925/3, p. č. 1022/31, p. č. 1022/33, p. č. 1119/7, p. č. 1170/15, p. č.
1170/2, p. č. 1170/14, p. č. 1180/4, p. č. 932/1 , p. č. 1180/6 v k. ú. Chvalčov a p. č.
628/6, p. č. 364/6 v k. ú. Chvalčova Lhota formou předávacího protokolu
stávajícímu vlastníku obci Chvalčov, se sídlem Obřanská145, 768 72 Chvalčov;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k zajištění
předání objektu veřejného osvětlení stávajícímu vlastníku obci Chvalčov, se sídlem
Obřanská 145, 768 72 Chvalčov, IČ 00488895, a to včetně podpisu předávacích
protokolů.
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4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R13/11

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitosti včetně veškerých jejích součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. stavby
- části tělesa pozemní komunikace č. III/04910, v uzlovém úseku „Francova Lhota“,
a to v délce 1,009 km ve staničení 7,496 – 8,505 (od točny autobusů po konec
silnice III/04910), nacházející se na pozemku p. č. 3887/1, ostatní plocha v k. ú.
Valašská Senice;
2. stavby
- těleso pozemní komunikace č. III/01881, v uzlovém úseku „Mečůvka“, a to v
délce 1,480 km ve staničení 0,000 – 1,480 (od vyústění ze silnice I/35 po konec
silnice III/01881), nacházející se na pozemcích p. č. 5875/2 , p. č. 5896/2, p. č.
5880, PK 5881/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Horní Bečva;
3. pozemků
- p. č. 2039/4, ostatní plocha,
- p. č. 2051/79, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1342 pro obec Kelč a k. ú. Kelč –
Nové Město;
4. pozemků
- p. č. 1328/63, ostatní plocha,
- p. č. 1328/66, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 572 pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Staré
Město;
5. nemovitostí
- p. č. 1335/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5750 pro obec a k. ú. Holešov;
- stavby tělesa pozemní komunikace č. III/43822, v uzlovém úseku "Nádražní
ulice", a to v délce 0,094 km ve staničení od křižovatky se silnicí II/438 v Holešově
po budovu ČD, tj. od uzlového bodu 2531A051 po uzlový bod 2531A081,
nacházející se na pozemku p. č. 1335/1, ostatní plocha, v k. ú. Holešov;
6. pozemků
- p. č. 1040/20, ostatní plocha,
- p. č. 1040/21, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.171 pro obec a k. ú. Osíčko;
7. pozemku
- p. č. 4576/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 554 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd;
8. části pozemku
- p. č. 7149/1, ostatní plocha, do výměry max. 1200 m2 dle zákresu uvedeného v
příloze č. P02 s tím, že přesný rozsah bude stanoven následně zpracovaným
geometrickým plánem,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
9. pozemku
- p. č. 692/4, ostatní plocha, o výměře 537 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 313-113/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže;
10. pozemků
- p. č. 5383/7, ostatní plocha,
- p. č. 5383/8, ostatní plocha,
- p. č. 5383/9, ostatní plocha,
- p. č. 5390/4, ostatní plocha,
- p. č. 5438/14, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1159 pro obec a k. ú. Bojkovice;
11. stavby
- tělesa sjezdu na parcelu číslo 1147/91 včetně součástí a příslušenství
nacházející se na p. č. 1147/195 a p. č. 1147/196 v k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště;
12. stavby
- dešťové kanalizace umístěné na pozemcích p. č. 1120/3, p. č. 1119/1, p. č.
925/1, p. č. 925/2, p.č. 926/1, p. č. 925/4, p. č. 1119/5, p. č. 924/27, p. č. 1170/16,
p. č. 1170/15, p. č. 925/8, p. č. 1119/9, p. č. 916/2, p. č. 916/1, p. č. 1180/5, p. č.
1180/3 vše obec a k. ú. Chvalčov.
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. pozemku
- p. č. 947/4, ostatní plocha, o výměře 235 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 293-36/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka minimálně za cenu v místě a čase obvyklou;
2. nemovitostí
a)
- objektu č.p. 76 (rodinný dům) na pozemku p. č. 279, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 279, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 280, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 69 pro obec Zlín a k. ú. Klečůvka;
b)
- objektu č. p. 63 na pozemku p. č. 281, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 281, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če na pozemku p. č. 282, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 282, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 283, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 284, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 285/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 69 pro obec Zlín a k. ú. Klečůvka;
přístup k nemovitostem uvedeným pod písmenem a) je přes část pozemku p. č.
282 (s možností zřízení věcného břemene)
nemovitosti jsou nabízeny jako jeden soubor (písm. a+b) nebo jako dva soubory
(písm. a, b).
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5.

Převod nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R13/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A) prodej nemovitosti včetně veškerých jejích součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem nezahrnuté v kupní ceně
uhradí kupující:
- p. č. 638/18, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice do
vlastnictví společnosti VINCENTKA a. s., se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí
165, PSČ 763 26, IČ 25385143, za cenu ve výši 11.764 Kč;
B) rozpočtové opatření č. ZZK/0040/2011 dle přílohy č. 0604-11-P03.

6.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R13/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit:
I. nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1.
- p. č. 6610/1, ostatní plocha, o výměře 6194 m2,
- p. č. 6616/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 6623/2, ostatní plocha, o výměře 65 m2,
vzniklých dle geometrického plánu č. 6211-103/2011 ověřeného příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Vsetín
od Tělovýchovné jednoty MEZ Vsetín se sídlem Mostecká 367, 755 01 Vsetín, IČ
00533815, dle přílohy č. 0607-11-P01;
2.
souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku České republiky,
Pozemkový fond ČR do vlastnictví Zlínského kraje dle přílohy č. 0607-11-P02;
II. záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje, a to
pozemků:
- p. č. 6610/1, ostatní plocha, o výměře 6194 m2,
- p. č. 6616/2, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 6623/2, ostatní plocha, o výměře 65 m2,
vzniklých dle geometrického plánu č. 6211-103/2011 ověřeného příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Vsetín
formou výběrového řízení dle přílohy č. 0607-11-P03;
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b) zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16.09.2009 č.
0138/Z07/09, část B, bod 26;
ukládá
1. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v případě schválení darovací
smlouvy Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.06.2011 předložit Radě Zlínského
kraje Dohodu o spolupráci Zlínského kraje s Tělovýchovnou jednotou MEZ Vsetín
o podmínkách realizace výstavby a užívání Víceúčelové sportovní haly u
Masarykova gymnázia Vsetín v termínu do 05.09.2011;
2. vedoucímu Odboru investic
zpracovat prověřovací studii ke stanovení
závazných ukazatelů a předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr akce s
názvem akce "Víceúčelová sportovní hala při Masarykově gymnáziu Vsetín" v
termínu do 05.09.2011.

7.

Veřejná zakázka - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje
a jeho organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R13/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti
za škodu Zlínského kraje a jeho organizací“ formou otevřeného nadlimitního řízení
dle příloh č. 0603-11-P01 až č. 0603-11-P18;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské
činnosti se společností RENOMIA, a. s., IČ 48391301, se sídlem Holandská 8, 639
00 Brno, dle přílohy č. 0603-11-P21;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing. Martina Štěbrová,
Ing. David Neulinger a náhradníky - Mgr. Zdeňka Haramijová, Mgr. Simona Krátká,
Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka
Haramijová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Vladimír Kutý, Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing.
Michal Hanačík, Mgr. Renata Navarová, Ing. David Neulinger, Bc. Jaromír Vávra,
MBA, MSC, Bc. Roman Mádr, Ing. Pavel Lečbych, Ing. Dana Barnášová a
náhradníky – Ing. Milan Hudec, Ing. Dagmar Sýnková, Mgr. Simona Krátká, Mgr.
Libor Fusek, Martina Hromečková, DiS., Ing. Ladislav Kašpar, Ing. Ladislava
Martincová, JUDr. Lenka Končitíková, JUDr. Pavel Uherek;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho
organizací" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a předložit návrh
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do
17.10.2011.
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8.

PO - platové výměry, vzdání se pracovního místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R13/11

stanovuje
s účinností od 01.08.2011 plat:
1. Mgr. Ivanu Kovářovi, řediteli Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, IČ
00545121, dle přílohy č. 0602-11-P01,
2. Mgr. Josefu Maryášovi, řediteli Gymnázia Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327,
dle přílohy č. 0602-11-P02;
bere na vědomí
1. vzdání se pracovního místa ředitele Střední odborné školy Holešov, IČ
47934646, PhDr. Mojmíra Šemnického s účinností od 01.08.2011, dle přílohy č.
0602-11-P03.
2. vzdání se pracovního místa ředitele Střední odborné školy technické Uherské
Hradiště, IČ 14450445, Mgr. Bedřicha Chromka s účinností od 01.07.2011, dle
přílohy č. 0602-11-P04.

9.

PO - mimořádné odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R13/11

ruší
body a), c) a d) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.06.2011 č. 0470/R12/11,
kterým Rada Zlínského kraje stanovila odměny pro ředitele příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze
č. 0562-11-P01 dle podkladů uvedených v příloze č. 0562-11-P01a, v oblasti
zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0562-11-P03 dle podkladů uvedených v
příloze č. 0562-11-P03a a v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0562-11P04 dle podkladů uvedených v příloze č. 0562-11-P04a;
stanovuje
odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
a) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0605-11-P01,
b) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0605-11-P02,
c) v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0605-11-P03.

10.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R13/11

bere na vědomí
návrh na:
směnu 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,
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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. 0597-11-P01,
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. 0597-11-P02,
- pozemek p. č. 496/9, ostatní plocha, o výměře 68 m2 v katastrálním území
Všetuly, obci Holešov, oddělený z původního pozemku p. č. 496/1, ostatní plocha,
geometrickým plánem č. 1296-106/2011 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, dle přílohy č. 0597-11-P03,
- 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,
s tím, že Zlínský kraj uhradí cenový rozdíl ve prospěch Pozemkového fondu České
republiky z titulu rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí, který činí 67.900 Kč;
doporučuje
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 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. 0597-11-P01,
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. 0597-11-P02,
- pozemek p. č. 496/9, ostatní plocha, o výměře 68 m2 v katastrálním území
Všetuly, obci Holešov, oddělený z původního pozemku p. č. 496/1, ostatní plocha,
geometrickým plánem č. 1296-106/2011 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, dle přílohy č. 0597-11-P03,
- 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,
s tím, že Zlínský kraj uhradí cenový rozdíl ve prospěch Pozemkového fondu České
republiky z titulu rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí, který činí 67.900 Kč;
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schvaluje
1. rozpočtové opatření RZK/0110/2011 dle přílohy č. 0597-11-P04;
2. uzavření dohody o užívání pozemku mezi Zlínským krajem a společností Rovina
Group a. s. se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24, IČ 29187672, podle
které je Zlínský kraj oprávněn užívat pozemek p. č. 640/3 v katastrálním území
Všetuly, obec Holešov za účelem umístění potrubí kanalizace, zřízeného v rámci
stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod
splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 302 Kanalizace výtlak, pod povrchem
pozemku a vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s provozem, opravami a
údržbou tohoto zařízení, v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 0597-11-P05.

11.

Programový fond Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R13/11

bere na vědomí
„Programový fond Zlínského kraje - Tisk 04“ dle přílohy č. 0595-11-P01.

12.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - tepelné hospodářství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R13/11

bere na vědomí
vyhlášení XXVI. výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádostí o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 oblast podpory Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí dle přílohy č. 0586-11P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského
kraje v souladu s OP Životní prostředí v termínu do 03.10.2011:
1. navrhnout a vyhodnotit možnosti realizace a způsoby financování rekonstrukce
tepelného hospodářství Vsetínské nemocnice, a. s.,
2. předložit návrh investičního záměru.

13.

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace
pobytových služeb - dodatek IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R13/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.08.2010 č. 0670/R16/10 - část pověřuje,
kterým Rada Zlínského kraje pověřila příspěvkovou organizaci Sociální služby
Vsetín, IČ 49562827, výkonem funkce investora pro přípravu akce
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"Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm humanizace pobytových služeb";
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
713/3/100/097/08/10-01/06/11 s názvem "Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm - humanizace pobytových služeb" dle přílohy č. 0590-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0106/2011 dle přílohy č. 0590-11-P02;
3. uzavření příkazní smlouvy k akci "Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm humanizace pobytových služeb" mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací
Sociální služby Vsetín dle přílohy č. 0590-11-P03;
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce "Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm - humanizace pobytových služeb " dle přílohy č. 0590-11-P04;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkolů souvisejících s přípravou a realizací akce "Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb";
ukládá
příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČ 49562827, odvod prostředků z investičního fondu ve výši 430.000 Kč do
rozpočtu Zlínského kraje v termínu do 31.07.2011.

14.

Sociální služby - projekt "Transformace vybraných pobytových sociálních
služeb" - integrovaný operační program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R13/11

bere na vědomí
vyhlášení kontinuální výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro
předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního
programu Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace, aktivita a)
investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci
pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit zpracování objemové studie "SSL Vsetín transformace pobytových služeb, I. etapa - Zašová" v termínu do 31.12.2011;
2. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr
"SSL Vsetín - transformace pobytových služeb, I. etapa - Zašová" do 31.01.2012;
3. vedoucímu Odboru investic zajistit zpracování prověřovací studie na vytipované
pozemky pro účely transformace pobytových služeb Zašová dle přílohy č. 0587-11P02 v termínu do 30.09.2011.
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15.

Školství - SPŠ Otrokovice - dodatek investičního záměru OP Přeshraniční
systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R13/11

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
456/3/150/177/04/08 - 03/06/11 s názvem "SPŠ Otrokovice, Přeshraniční systém
inovačního vzdělávání ve středním odborném školství" dle přílohy č. 0599-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0118/2011 dle přílohy č. 0599-11-P02;
bere na vědomí
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/2911/2011/ŘDP, na základě
kterého se poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 1.261.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, na realizaci
projektu "SPŠ Otrokovice, Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním
odborném školství", dle přílohy č. 0599-11-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
D/2911/2011/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná finanční výpomoc ve
výši 1.261.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ
61716677, na realizaci projektu "SPŠ Otrokovice, Přeshraniční systém inovačního
vzdělávání ve středním odborném školství", dle přílohy č. 0599-11-P03.

16.

Školství - SOŠ Luhačovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R13/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „SOŠ
Luhačovice - stavební úpravy a nástavba budovy školy“ dle příloh č. 0600-11-P01
a č. 0600-11-P02;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené
s uchazečem JAVORNÍK-CZ-PLUS s. r. o., se sídlem Štítná nad Vláří 414, PSČ
763 33, IČ 25302809, dle přílohy č. 0600-11-P03,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0107/2011 dle přílohy č. 0600-11-P04.
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17.

Školství - SPŠ stavební Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R13/11

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
710/3/150/275/07/10 - 01/06/11 „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení
obvodového pláště a střechy tělocvičny v areálu Máchova 628“ dle přílohy č. 060111-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové
organizace Střední škola průmyslová stavební Valašské Meziříčí, IČ 70891320, dle
přílohy č. 0601-11-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0111/2011 dle přílohy č. 0601-11-P03.

18.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R13/11

bere na vědomí
Plán realizace modelu efektivního řízení Krajského kulturního a vzdělávacího
centra dle přílohy č. 0593-11-P01;
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
685/3/090/046/04/10-01/06/11 na akci „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve
Zlíně“, dle přílohy č. 0593-11-P02;
2. dodatek č. 1 finančního rámce projektu "Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého
areálu firmy Baťa" dle přílohy č. 0593-11-P03;
3. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
interiéru na akci Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně se společností City
Work s. r. o., se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6-Hradčany, IČ
28181760, dle přílohy č. 0593-11-P04.

19.

Kultura - Depozitář Otrokovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R13/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce „Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - přístavba depozitáře v Otrokovicích - 1.
etapa“ dle příloh č. 0589-11-P01 až č. 0589-11-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
uchazečem První otrokovická stavební, a. s., se sídlem areál Toma č. p. 1677,
budova 47, 765 82 Otrokovice, IČ 64509745, dle přílohy č. 0589-11-P03.
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20.

Projekt "Informační, vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje" (IVVS
ZK)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R13/11

schvaluje
1. koncepci integrovaného projektu "Informační, vyrozumívací a varovný systém
Zlínského kraje" dle přílohy č. 0591-11-P01;
2. projektový záměr projektu "Informační, vyrozumívací a varovný systém
Zlínského kraje"dle přílohy č. 0591-11-P02;
3. projektový záměr a finanční rámec individuálního projektu "Komunikační
infrastruktura v rámci projektu Informační, vyrozumívací a varovný systém
Zlínského kraje" dle příloh č. 0591-11-P03 a č. 0591-11-P04;
4. „Memorandum o spolupráci při budování a rozvoji komunikační infrastruktury
Zlínského kraje“ uzavírané mezi Zlínským krajem a obcemi s rozšířenou
působností Zlínského kraje dle přílohy č. 0591-11-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0112/2011, dle přílohy č. 0591-11-P06;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zpracovat a předložit integrovaný
projekt "Informační, vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje" v souladu s
projektovým rámcem a v souladu s podmínkami Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové
infrastruktury včetně všech povinných příloh v termínu dle příslušné Výzvy;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zpracovat a předložit žádost o
poskytnutí dotace na individuální projekt "Komunikační infrastruktura v rámci
projektu IVVS ZK" v souladu s projektovým záměrem a finančním rámcem a v
souladu s podmínkami Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava, oblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury včetně všech
povinných příloh v termínu dle příslušné Výzvy;
3. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu
"Memorandum o spolupráci při budování a rozvoji komunikační infrastruktury
Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a obcemi s rozšířenou působností
Zlínského kraje v termínu do 22.08.2011
4. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje a vedoucímu Odboru řízení
dotačních programů dopracovat investiční záměr projektů Komunikační
infrastruktura v rámci projektu IVVS ZK a Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji
v termínu do 12.12.2011

21.

Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. - patronátní prohlášení a změna parametrů
programů Regionální úvěr a Mikroúvěr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R13/11

bere na vědomí
1. informace týkající se uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru reg. č. 90001709
mezi společností Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., se sídlem Vavrečkova 5262,
760 01 Zlín, IČ 26931133, a PPF bankou a. s., IČ 47116129, se sídlem Evropská
2690/17, 160 41 Praha 6, dle přílohy č. 0594-11-P01;

17/35

R13/11

2. změny parametrů programů Regionální úvěr a Mikroúvěr
podpůrného zdroje, dle přílohy č. 0594-11-P03;

Regionálního

schvaluje
Patronátní prohlášení Zlínského kraje vůči společnosti PPF banka a. s., IČ
47116129, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, dle přílohy č. 0594-11P02.

22.

Návrh pilotního programu specifické podpory "Kroměříž"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R13/11

souhlasí
s návrhem východisek pilotního programu specifické podpory "Kroměříž"
přílohy č. 0592-11-P01.

23.

Kultura - dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu Krajské knihovny Františka
Bartoše

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R13/11

souhlasí

dle

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřenou mezi příspěvkovou
organizací Krajská knihovna Františka Bartoše, IČ 70947422, se sídlem tř. T. Bati
204, Zlín, a paní Irenou Kudličkovou, bytem Jílová 4571, Zlín, dle přílohy č. 061911-P01.

24.

PF02-09 Podprogram na podporu obnovy venkova - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R13/11

bere na vědomí
vyhodnocení PF02-09 Podprogram na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji
v roce 2009 dle přílohy č. 0584-11-P01.

25.

Projektový a finanční rámec projektu "Eliminace javoru jasanolistého v EVL
Kněžpolský les"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R13/11

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu Eliminace javoru jasanolistého v EVL
Kněžpolský les dle příloh č. 0581-11-P01 a č. 0581-11-P02;

18/35

R13/11

2. rozpočtové opatření č. RZK/0105/2011 dle přílohy č. 0581-11-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt Eliminace
javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les v souladu s projektovým rámcem dle
přílohy č. 0581-11-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z
Operačního programu Životní prostředí, včetně všech povinných příloh v termínu
do 15.07.2011;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Eliminace javoru
jasanolistého v EVL Kněžpolský les v termínu do 15.07.2011.

26.

Dotace na údržbu ve zvláště chráněných územích - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R13/11

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0102/2011 dle přílohy č. 0582-11-P01;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
1. ve výši 9.000 Kč Marii Valchářové, bytem Vesník č. 1596, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Mokřady Vesník (u točny) na ploše 0,25 ha dvojím pokosením trávy s
odstraněním sena
2. ve výši 28.500 Kč Ladislavu Martinkovi, bytem Štěpánská 1887, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Růžděcký Vesník na ploše 2,2 ha pokosením trávy, odstraněním sena a
odstraněním označených dřevin
3. ve výši 7.000 Kč Petru Bartoňovi, bytem 756 23 Jablůnka č. 30 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký
Vesník na ploše 0,8 ha pokosením trávy a odstraněním sena
4. ve výši 9.200 Kč Milanu Rožnovjákovi, bytem 756 21 Kateřinice č. 21
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném
území PR Dubcová na ploše 0,5 ha pokosením trávy, odstraněním sena a
odstraněním spadlých dřevin
5. ve výši 6.000 Kč Františku Bednářovi, bytem Příkrá 43, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
průběžným čištěním plochy od odpadků
6. ve výši 4.200 Kč Jaromíru Bednářovi, bytem Na Vyhlídce 1150, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,26 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
průběžným čištěním plochy od odpadků
7. ve výši 7.000 Kč Drahomíře Kašparovské, bytem J. Sousedíka 1147, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 0,6 ha pokosením trávy a odstraněním
sena
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8. ve výši 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, bytem Pod Vršky 114, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy, odstraněním sena a
napadaných dřevin.
9. ve výši 11.200 Kč Zdeňku Ovesnému, bytem Hanžlov 1023, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 1,2 ha pokosením trávy a odstraněním sena
10. ve výši 26.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, bytem Bří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Ježůvka na ploše 1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena, dále
odstraněním suchých jalovců a označených náletových dřevin, rozrušením
mechových porostů
11. ve výši 18.600 Kč Marku Škarpovi, bytem 756 22 Hošťálková č. 438
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Pivovařiska na ploše 1,5 ha extenzivní pastvou dobytka včetně pokosení
nedopasků
12. ve výši 18.500 Kč Marii Mynářové, bytem 756 11 Prlov č. 47 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Prlov III
na ploše 1,6 ha pokosením trávy, odstraněním sena a rozrušením mechových
porostů
13. ve výši 3.500 Kč Robertu Žídkovi, bytem 756 11 Pozděchov č. 211
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby louky ve zvláště chráněném
území PP Pozděchov na ploše 0,23 ha dvojím pokosením trávy a jejím
odstraněním
14. ve výši 4.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, bytem 756 12 Horní Lideč č. 343
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Lačnov na ploše 0,3 ha dvojím pokosením trávy a odstraněním sena
15. ve výši 15.000 Kč Aleně Dolákové, bytem Na Chaloupkách 322, 768 72
Chvalčov (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Pod Kozincem na ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
16. ve výši 52.200 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČ
70322872 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Mokřady Vesník (Břehy) a PP Lúčky-Roveňky na ploše 2,3
ha pokosením trávy s odstraněním sena, výřezem vzrostlých trnitých dřevin a
prohloubením jedné tůně
17. ve výši 15.300 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky,
IČ 12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 0,85 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
18. ve výši 28.260 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky,
IČ 12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1,57 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
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19. ve výši 67.850 Kč Daně Smilkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČ
73333972 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněných územích PP Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše
3,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena a likvidací náletových dřevin
20. ve výši 49.300 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná č. 51, 756 41 Lešná, IČ
41018303 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 2,3 ha pokosením trávy s
odstraněním sena a označených stromů
21. ve výši 28.600 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec č. 176, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 1 ha pokosením trávy,
odstraněním sena a výřezem označených dřevin.
22. ve výši 20.700 Kč Bohumilu Zbrankovi, bytem 756 21 Ratiboř č. 138, IČ
41084055 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném
území PP Zbrankova stráň na ploše 1,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena a
likvidací označených dřevin
23. ve výši 11.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva č. 243, 755 01 Vsetín,
IČ 73871389 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s
pokosením nedopasků
24. ve výši 40.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO Valašské Meziříčí,
sídlem U Rajky č. 15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 64123693 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PR Choryňský
mokřad a PP Jasenice na celkové ploše 1 ha pokosením trávy s odstraněním sena
a výmladků vrb, v PP Jasenice včetně provádění ochranného dozoru v okolí
zatopeného lomu v letním období
25. ve výši 48.750 Kč Českému svazu ochránců přírody, ZO Orchidea Valašsko,
sídlem 756 27 Valašská Bystřice č. 185, IČ 49563289 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PP Prlov II, PR
Dubcová, PP Mokřady Vesník (Břehy) a PP Louka pod Rančem na celkové ploše
2,2 ha pokosením louky s odstraněním sena, likvidací náletových dřevin a
prohloubením jedné tůně
26. ve výši 62.500 Kč pro ARION-Sdružení přírodovědců a ochránců přírody,
sídlem ČSA 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26993686 (nevládní
nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněném území PP Vršky
– Díly na ploše 3,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena a drobného náletu
včetně rozrušení mechových porostů
27. ve výši 62.800 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem
Poutní 588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá
v posečení trávy křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a v
asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
28. ve výši 29.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem
Poutní 588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba
spočívá v asanačním sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně odstranění sena
a v posečení plochy s obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha, včetně odstranění
biomasy.
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29. ve výši 27.450 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem
Poutní 588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba
spočívá v posečení trávy včetně drobného náletu a ostružiníku ve svahu se
skalkami křovinořezem na ploše 0,39 ha, včetně odstranění biomasy a v
asanačním sečení křovinořezem na ploše 0,18 ha, které bude provedeno 3-krát,
včetně odstranění sena.
30. ve výši 39.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460,
IČ 61945897 na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PP Hrádek a
PP Sucháčkovy paseky na celkové ploše 2,6 ha pokosením trávy s odstraněním
sena.

27.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R13/11

bere na vědomí
návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0038/2011 dle přílohy č. 0583-11-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0038/2011 dle
přílohy č. 0583-11-P03.

28.

PF07-11 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování - 2. kolo - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R13/11

schvaluje
1. v případě schválení rozpočtového opatření č. ZZK/0030/2011 Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 29.06.2011, poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci
PF-07-11 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování v roce 2011, ve výši:
a) 50.000 Kč občanskému sdružení NADĚJE, Zlín, IČ 00570931, na projekt PF-0711/057„Středisko Naděje Vizovice“;
b) 120.000 Kč Salesiánskému klubu mládeže Zlín, IČ 65792068, na projekt PF-0711/058 „Nealkodiskotéky“;
c) 80.000 Kč Charitě Vsetín, IČ 44740778, na projekt PF-07-11/064 „ZRNKO“;
d) 65.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-0711/067 "Muzika nás baví";
e) 50.000 Kč občanskému sdružení M2M, Zlín, IČ 26550814, na projekt PF-0711/072 "Mladí pro Mladé";
2. neposkytnutí dotace v rámci PF-07-11 Podprogramu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2011
žadateli K2 Valašské Meziříčí, o. p. s., IČ 28640021, na projekt PF-07-11/073
"Prevencí proti alkoholové závislosti";
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bere na vědomí
návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-11 Podprogram na
podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování v roce 2011 ve výši 135.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ
44018886, na projekt PF-07-11/071 „TULIP - Tu je líp";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
rámci PF-07-11 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2011 ve výši 135.000 Kč Oblastní
charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-07-11/071 „TULIP - Tu je
líp".

29.

Veřejná zakázka "Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro
osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji IV"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R13/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele služeb s názvem „Zajištění sítě
sociálních služeb typu azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji IV“
formou otevřeného řízení dle příloh č. 0614-11-P01 až č. 0614-11-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Martina Hromečková, DiS, Mgr. Petr
Lesa, Ing. Lenka Kolářová, a náhradníky: Ing. David Neulinger, Mgr. Libor Fusek,
Ing. Andrea Kuníčková,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:Mgr. Petr Lesa, Mgr. Zdeňka
Haramijová, Mgr. Libor Fusek,
3. hodnoticí komisi ve složení:Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Martin Kobzáň, Mgr.
Jana Bartošková, Ing. Lenka Kolářová, Mgr. Petr Lesa, Martina Hromečková, DiS.,
a náhradníky: Mgr. Jana Chovancová, Ing. Jitka Homolková, Ph.D., Mgr. Kristina
Surovcová, Ing. Andrea Kuníčková, Mgr. Libor Fusek, Ing. David Neulinger;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro
osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji IV" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v termínu do 14.11.2011;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění sítě sociálních služeb typu
azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji IV" Radě Zlínského kraje v
termínu do 28.11.2011.
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30.

Přidělení finanční podpory (dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje - 2.
kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R13/11

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu
sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu v členění:
1. Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47866561, ve výši 21.000
Kč na Konferenci a seminář pro osoby pečující o lidi s demencemi,
2. Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47866561, ve výši 16.000
Kč na Sociálně rehabilitační pobyt pro seniory a lidi se zdravotním postižením,
3. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Okresní výbor Vsetín, IČ
62334417, ve výši 42.000 Kč na Skupinové léčebné pobyty pro osoby se
zdravotním postižením,
4. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., Okresní organizace, IČ
65828194, ve výši 12.000 Kč na Rehabilitační cvičení v bazénu, plavání,
5. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., Okresní organizace, IČ
65828194, ve výši 35.000 Kč na Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižení
horních, dolních končetin a páteře,
6. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., Okresní organizace Zlín, IČ
62181017, ve výši 15.000 Kč na Rehabilitační cvičení v bazénu, plavání,
7. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., Okresní organizace Zlín, IČ
62181017, ve výši 32.000 Kč na Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižení
horních, dolních končetin a páteře,
8. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 30.000 Kč na Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a
psychický rozvoj členů STP MO Vsetín,
9. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 58.000 Kč na Komplexní program pro členy a rodinné
příslušníky STP MO Vsetín zaměřený na problematiky v sociálně-právní oblasti a
na správné využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené vzhledem k
jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání,
10. AKROPOLIS, o. s., IČ 28552709, ve výši 35.000 Kč na projekt Každá rodina
má svou hvězdu,
11. Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, ve výši 50.000 Kč na projekt
Jak pečovat o osobu se zdravotním postižením nebo s nevyléčitelným
onemocněním v domácím prostředí,
12. "Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s. ", IČ 22692398, ve výši 41.000 Kč
na Rodinné odpoledne s šamanským bubnováním,
13. "Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s. ", IČ 22692398, ve výši 31.000 Kč
na projekt Rodinné letní, podzimní a zimní odpoledne s enkaustikou,
14. Dětské centrum Beruška o. s., IČ 22864008, ve výši 13.000 Kč na projekt
Oslava Halloweenu,
15. Rodinné centrum Valašské Klobouky, občanské sdružení, IČ 26553821, ve
výši 15.000 Kč na projekt "Rodiče hrají dětem loutkové divadlo",
16. Mateřské centrum Valašské Meziříčí-EMCÉČKO, IČ 70238952, ve výši 46.000
Kč na projekt Danceparáda aneb tancem proti nudě,
17. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdružení, IČ 26534703, ve výši
18.000 Kč na Prázdninové tvořivé dílny pro rodiny s dětmi,
18. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdružení, IČ 26534703, ve výši
19.000 Kč na Den RMC Vsetín,
19. DOMINO cz, o. s., IČ 48472476, ve výši 12.000 Kč na Světluškový rej,
20. DOMINO cz, o. s., IČ 48472476, ve výši 24.000 Kč na Pohádkové město,
21. Centrum pro rodinu Zlín o. s., IČ 48473936, ve výši 30.000 Kč na Den pro
rodinu,
22. Centrum pro rodinu Zlín o. s., IČ 48473936, ve výši 45.000 Kč na Prázdninové
pobyty pro rodiny s dětmi a maminky s dětmi.
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31.

Sociální služby - navýšení závazného objemu prostředků na platy a OON pro
rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R13/11

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkové organizaci Domov pro seniory Luhačovice, IČ 70850909, na rok 2011,
dle přílohy č. 0618-11-P01.

32.

Sociální služby - úprava kapacity poskytovaných sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R13/11

schvaluje
1. snížení kapacity sociální služby typu týdenní stacionáře, identifikátor služby
6351326, poskytované příspěvkovou organizací Hrádek, domov pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, z 11 na 9 lůžek s účinností od 01.07.2011;
2. zvýšení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor služby 5277371, poskytované příspěvkovou organizací
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, z 26 na 28
lůžek s účinností od 01.07.2011.

33.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R13/11

vyslovuje souhlas
s nabytím dědictví do vlastnictví Domova pro seniory Burešov, příspěvkové
organizace, IČ 70851042, po paní Hermíně Týrlové zemřelé dne 03.05.1993.

34.

Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" - uzavření
dodatku ke smlouvě a změna projektového rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R13/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2259/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Občanské
sdružení NA CESTĚ, IČ 70640548, dle přílohy č. 0615-11-P01 za podmínky, že
poskytovatel dotace - Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - vydá
k jeho uzavření souhlasné stanovisko;
2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2252/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Maltézská pomoc,
o. p. s., IČ 26708451, dle přílohy č. 0615-11-P03;
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3. změnu č. 1 projektového rámce dle přílohy č. 0615-11-P05.

35.

Projekt "Vzdělávání sociálních pracovníků ve ZK" - podlicenční smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R13/11

schvaluje
1. uzavření dodatků ke smlouvám na zajištění realizace vzdělávacích modulů:
a) č. D/0834/2009/ŘDP, č. D/0835/2009/ŘDP a č. D/1264/2010/ŘDP s
dodavatelem Mgr. Karin Konečná, IČ 72841567, dle příloh č. 0616-11-P01, 061611-P06 a 0616-11-P09,
b) č. D/0833/2009/ŘDP, č. D/0441/2009/ŘDP a č. D/0440/2009/ŘDP s
dodavatelem Marlin, s. r. o., IČ 60733306, dle příloh č. 0616-11-P02, 0616-11-P03
a 0616-11-P05,
c) č. D/0442/2009/ŘDP s dodavatelem CC Systems a. s., IČ 25589881, dle přílohy
č. 0616-11-P04,
d) č. D/0831/2009/ŘDP s dodavatelem HESTIA, o. s., IČ 67779751, dle přílohy č.
0616-11-P07,
e) č. D/1285/2010/ŘDP s dodavatelem PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., IČ
25568027, dle přílohy č. 0616-11-P08;
2. uzavření podlicenční smlouvy s Českou republikou-Ministerstvem práce a
sociálních věcí, IČ 00551023, dle příloh č. 0616-11-P10 až č. 0616-11-P14;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu dodatky a
smlouvu dle příloh č. 0616-11-P01 až č. 0616-11-P14 v termínu do 22.08.2011 a
zajistit, aby podlicenční smlouva s Českou republikou-Ministerstvem práce a
sociálních věcí, IČ 00551023, dle příloh č. 0616-11-P10 až č. 0616-11-P14 byla za
Zlínský kraj podepsána až poté, co budou uzavřeny dodatky dle příloh č. 0616-11P01 až č. 0616-11-P09.

36.

Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Salašská

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R13/11

schvaluje
Transformační plán zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením VelehradSalašská začleněného do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0610-11-P01, jehož realizace bude
zahájena po doručení stanoviska poskytovatele dotace ke splnění podmínek
stanovených příspěvkové organizaci při poskytnutí investiční dotace MPSV ČR z
programu ISFRIM 313041 na přístavbu zařízení.
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37.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR a změna závazných ukazatelů rozpočtu na
rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R13/11

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2011, dle přílohy č. 0620-11-P04:
a) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, ve výši 120.960 Kč,
b) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, ve výši 79.954 Kč;
schvaluje
změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů
příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, na rok 2011, dle přílohy č. 0620-11-P07.

38.

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o nájmu, nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R13/11

schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností T-Mobile Czech
Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, dle
přílohy č. 0621-11-P01,
2. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0081/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0621-11P03;
bere na vědomí
návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0039/2011 dle přílohy č. 0621-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0039/2011 dle
přílohy č. 0621-11-P04.

39.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R13/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0108/2011 dle přílohy č. 0627-11-P01.
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40.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R13/11

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o 1.009.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0626-11-P01 na celkovou částku
326.210.000 Kč,
2. Střední průmyslové škole Uherský Brod, IČ 14450437, závazný objem
prostředků na platy ve výši 99.000 Kč ze schváleného příspěvku na provoz dle
přílohy č. 0626-11-P02.

41.

Školství - investiční fondy, převody z rezervního fondu, investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R13/11

schvaluje
a) plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2011:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vsetín,
Turkmenská, IČ 70238898, dle přílohy č. 0623-11-P01;
2. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0623-11-P02;
3. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, dle přílohy č. 0623-11-P03;
4. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Zlín - Malenovice,
IČ 46310983, dle přílohy č. 0623-11-P05;
5. změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, dle
přílohy č. 0623-11-P06;
6. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, dle přílohy č. 0623-11-P07;
7. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ
14450437, dle přílohy č. 0623-11-P08;
8. změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Zašová, IČ 60990597, dle
přílohy č. 0623-11-P09;
9. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0623-11-P10;
10. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín,
IČ 00545121, dle přílohy č. 0623-11-P11;
11. změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Zlín, IČ 61716723, dle
přílohy č. 0623-11-P13;
b) investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
785/2/150/290/06/11 s názvem "Gymnázium Jana Pivečky Slavičín - stavební
úpravy ve škole" dle přílohy č. 0623-11-P15 o celkových nákladech 1.170.000 Kč;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu:
1. příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ
00545121, ve výši 199.000 Kč;
2. příspěvkové organizace Dětský domov Zlín, IČ 61716723, ve výši 130.000 Kč.
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42.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R13/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu k nebytovým prostorům mezi příspěvkovou
organizací Zlínského kraje:
1. Základní umělecká škola Kroměříž, IČ 63414929, a Základní škola Chropyně,
okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 70943923, na dobu neurčitou od
01.09.2011 dle přílohy č. 0624-11-P01;
2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, a Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově
postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, IČ 843598, na dobu neurčitou od
01.09.2011 dle přílohy č. 0624-11-P03;
3. Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, IČ 47935936, a Ing. Josef Mrázek, Štěchovice 1358/16, 76701
Kroměříž, IČ 62152297, na dobu neurčitou od 01.07.2011 dle přílohy č. 0624-11P04;
4. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, a Karel Belžík, bytem
Újezd 68, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, na dobu určitou od 01.07.2011 do
30.06.2012 dle přílohy č. 0624-11-P05.

43.

Školství - výsledek šetření stížnosti v Dětském domově Uherský Ostroh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R13/11

bere na vědomí
výsledek šetření České školní inspekce, která prošetřila stížnost na činnost
ředitelky Dětského domova Uherský Ostroh, Mgr. Jany Frühaufové, dle přílohy č.
0625-11-P01;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, v termínu do 08.08.2011,
předložit návrh řešení v souvislosti s výsledkem šetření České školní inspekce.

44.

SEMPRA PRAHA, a. s. - ukončení soudního sporu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R13/11

schvaluje
uzavření mimosoudní dohody v právní věci vedené u Okresního soudu v
Uherském Hradišti pod sp. zn. 5C 171/2004 mezi Zlínským krajem a společností
SEMPRA PRAHA, a. s. , kterou se zaváže Zlínský kraj k úhradě částky 94.604 Kč
ve lhůtě 15 dnů od jejího uzavření s tím, že SEMPRA PRAHA, a. s., se v této
dohodě vzdá nároku na zaplacení úroků z prodlení z této dlužné částky, dále se
zaváže do pěti dnů ode dne zaplacení částky 94.604 Kč vzít zcela zpět žalobu ve
věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 5C 171/2004 a
společnost SEMPRA PRAHA, a. s., a Zlínský kraj se zaváží, že nebudou vůči sobě
požadovat náhradu nákladů soudního řízení.

29/35

R13/11

45.

Uzavření dodatku ke smlouvě - Energetická agentura ZK, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R13/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor mezi Zlínským
krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem Tř. Tomáše
Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 2768831, dle přílohy č. 0629-11-P01.

46.

Filharmonie B. Martinů, o. p. s. - mimořádná investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R13/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0109/2011 dle přílohy č. 0630-11-P01;
bere na vědomí
1. návrh na navýšení investiční dotace o 200.000 Kč na nákup dodávkového
automobilu Filharmonii B. Martinů, o. p. s, IČ 27673286, na celkovou výši 700.000
Kč;
2. návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. D/2940/2011/KUL o poskytnutí
účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje dle přílohy č.
0630-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení investiční dotace o 200.000 Kč na nákup dodávkového automobilu
Filharmonii B. Martinů, o. p. s., IČ 27673286, na celkovou výši 700.000 Kč;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. D/2940/2011/KUL o poskytnutí účelové
neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje dle přílohy č. 0630-11P02.

47.

Doprava - účelová investiční dotace z ROP "Silnice II/495: Bylnice most e.č.
495-045 - křižovatka s I/57"a "Silnice II/495: Bojkovice, most, ev. č. 495-028"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R13/11

bere na vědomí
navýšení účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, o částku 37 413 520,20 na celkovou výši 101 623
384,80 Kč, poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ
75084911, na rok 2011;

30/35

R13/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0113/011 dle přílohy č. 0631-11-P02.

48.

Doprava - IZ Silnice III/4944: Tichov, změna investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R13/11

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
781/3/110/172/06/11 k provedení díla "Silnice III/4944: Tichov, propustek", o
celkových nákladech 7.450.000 Kč, dle přílohy č. 0580-11-P02;
B. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 058011-P03.

49.

Sociální služby - dodatky investičních záměrů, investiční požadavky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R13/11

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
699/3/100/091/06/10-01/06/11 s názvem "Domov pro seniory Burešov - zateplení
budovy a výměna oken", dle přílohy č. 0632-11 -P01,
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
526/3/100/067/09/08-03/06/11 s názvem "Zajištění energetických úspor - DZP
Medlovice", dle přílohy č. 0632-11-P02,
3. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
779/2/11/106/05/11 s názvem "Domov pro seniory Loučka - úprava kuchyně" dle
přílohy č. 0632-11-P03,
4. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
783/3/100/108/06/11 s názvem „Domov pro seniory Karolinka – instalace solárního
systému pro ohřev TUV“ dle přílohy č. 0632-11-P04,
5. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
784/2/100/109/06/11 s názvem „Domov se zvláštním režimem Pržno – instalace
solárního systému pro ohřev TUV“ dle přílohy č. 0632-11-P05,
6. rozpočtové opatření č. RZK/0115/2011 dle přílohy č. 0632-11-P06,
7. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2011, dle přílohy č. 063211-P07,
8. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok 2011, dle přílohy č. 0632-11-P08,
9. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2011, dle přílohy č. 0632-11-P09,
10. změnu č. 3 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2011-2013, dle přílohy č. 0632-11-P10.
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50.

Kultura - Zámek Lešná - dodatek IZ - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R13/11

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
663/3/090/043/12/09 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební obnova a
modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" dle přílohy č. 0588-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0116/2011 dle přílohy č. 0588-11-P03;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2011, dle přílohy č. 0588-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí
investiční dotace č. 4/2011/ŘDP příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, IČ 00098574, na akci "Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u
Valašského Meziříčí", dle přílohy č. 0588-11-P02.

51.

Směrnice Tvorba a schvalování vnitřních norem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R13/11

schvaluje
a) směrnici SM/01/01/11 – Tvorba a schvalování vnitřních norem dle přílohy č.
0633-11-P01;
b) nové identifikační znaky vnitřních norem Zlínského kraje dle přílohy č. 0633-11P02.

52.

Školství - projekty do připravované výzvy Operačního programu Životní
prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R13/11

bere na vědomí
1. předpokládané vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí ČR pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry a podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie,
2. poskytnutí investiční dotace ve výši 377.000 Kč, příspěvkové organizaci Střední
škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na akci "Střední škola hotelová a
služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát" dle přílohy č. 0634-11-P01;
schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu:
a) "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát"
dle přílohy č. 0634-11-P02,
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b) "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie - internát"
dle přílohy č. 0634-11-P03,
c) "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - realizace úspor
energie" dle přílohy č. 0634-11-P04,
d) "Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín - realizace úspor energie" dle přílohy č. 0634-11-P05,
e) "Střední odborná škola technická Uherské Hradiště - realizace úspor energie"
dle přílohy č. 0634-11-P06,
f) "Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - realizace úspor
energie" dle přílohy č. 0634-11-P07,
g) "Dětský domov Valašské Meziříčí – instalace solárních kolektorů pro ohřev TUV"
dle přílohy č. 0634-11-P08;
2.
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na rok 2011, dle přílohy č.
0634-11-P9,
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na rok 2011, dle přílohy
č. 0634-11-P10,
c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 00843504, na rok
2011, dle přílohy č. 0634-11-P11,
d) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, IČ 843351, na rok 2011, dle přílohy č. 0634-11-P12,
e) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, IČ 14450445, na rok 2011, dle
přílohy č. 0634-11-P13,
f) změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, na rok
2011, dle přílohy č. 0634-11-P14,
g) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětský domov Valašské Meziříčí, IČ 62334808, na rok 2011, dle přílohy č. 063411-P15;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0119/2011 dle přílohy č. 0634-11-P16,
4. poskytnutí investiční dotace ve výši 161.000 Kč, příspěvkové organizaci Střední
odborná škola technická Uherské Hradiště, IČ 14450445, na akci "Střední odborná
škola technická Uherské Hradiště - realizace úspor energie" dle přílohy č. 0634-11P17;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 377.000
Kč, příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, na akci "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor
energie - internát" dle přílohy č. 0634-11-P01;
ukládá
1. příspěvkovým organizacím Zlínského kraje zajistit přípravu podkladů k
projektové žádosti, včetně všech povinných příloh, do Operačního programu
Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla u nepodnikatelské sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v
termínu do 31.07.2011:
a) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832,
b) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 843407,
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c) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 843504,
d) Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, IČ 843351,
e) Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, IČ 14450445,
f) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 568945,
g) Dětský domov Valašské Meziříčí, IČ 62334808;
2. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
08.08.2011 investiční záměry na připravované projekty:
a) "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát",
b) "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie - internát",
c) "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - realizace úspor
energie",
d) "Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín - realizace úspor energie",
e) "Střední odborná škola technická Uherské Hradiště - realizace úspor energie",
f) "Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - realizace úspor
energie",
g) "Dětský domov Valašské Meziříčí – instalace solárních kolektorů pro ohřev
TUV";
3. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Odborem
ekonomickým zpracovat návrh na financování předmětných investičních záměrů
prostřednictvím investičních fondů kapitoly 150;
4. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
08.08.2011 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů;
pověřuje
Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracováním
projektových žádostí, včetně všech povinných příloh (v souladu s předkládanými
projektovými a finančními rámci) do Operačního programu Životní prostředí, oblasti
podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v termínu do 31.07.2011,
na projekty:
a) "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát",
b) "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie - internát",
c) "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - realizace úspor
energie",
d) "Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín - realizace úspor energie",
e) "Střední odborná škola technická Uherské Hradiště - realizace úspor energie",
f) "Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - realizace úspor
energie",
g) "Dětský domov Valašské Meziříčí – instalace solárních kolektorů pro ohřev
TUV";
souhlasí
a) s podáním projektových žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu
Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v
souladu s předkládanými projektovými a finančními rámci, v termínu do
30.09.2011;

34/35

R13/11

b) s opětovným posouzením jednotlivých projektových záměrů podaných do
Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních hodnot projektů
(navržené technické řešení, výše celkových nákladů, dotace, finanční krytí).

53.

Záměr pořízení jednotného ekonomického SW využívaného nemocnicemi
založenými ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R13/11

schvaluje
záměr na vybudování Centrálního informačního systému v nemocnicích Zlínského
kraje, a to:
a) ekonomického informačního systému,
b) manažerského informačního systému
pro zavedení jednotného účtování dat dle obsahu a jednotné metodiky v
nemocnicích založených Zlínským krajem v rozsahu dle přílohy č. 0622-11-P01, za
účelem možného sledování a vyhodnocování relevantních ekonomických a
provozních dat v jednotlivých subjektech;
ukládá
1. vedoucímu Odboru zdravotnictví ve spolupráci s ostatními dotčenými odbory
zpracovat komplexní návrh projektu „Centrálního nemocničního informačního
systému“, včetně smluvních souvztažností a implementační architektury v termínu
do 08.08.2011;
2. vedoucímu Odboru zdravotnictví ve spolupráci se statutárními orgány nemocnic
a ostatními dotčenými odbory navrhnout model financování pro pořízení,
implementaci a správu „Centrálního informačního nemocničního systému“ v
termínu do 08.08.2011;
3. vedoucímu Odboru zdravotnictví ve spolupráci s Odborem investic zpracovat
návrh zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projektu „Centrálního
informačního nemocničního systému“, v termínu do 19.09.2011.

Zlín 27. června 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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