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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 08.08.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R15/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0699-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0884/R21/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit potřebnou koordinaci procesů, nezbytných
majetkoprávních úkonů a správních rozhodnutí ve smyslu dodatku č. 2 investičního
záměru č. 534/3/170/085/09/08, na základě kterých dojde k realizaci investiční
akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1. etapa" v termínu
do 30.06.2011.“ - na termín plnění 12.12.2011;
2. usnesení č. 0117/R03/11 – bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých dotčených
organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., s cílem
připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost dotčených
odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s výsledkem
veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce
"NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODBĚRNÁ MÍSTA
ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012", v termínu do 30.6.2011.“ - na termín plnění
12.12.2011;
3. usnesení č. 0117/R03/11 – bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k
veřejné zakázce "NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODBĚRNÁ
MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012" za podmínek vzešlých ze zadávacího
řízení.“ - na termín plnění 12.12.2011;
4. usnesení č. 0559/R13/11 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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,
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.“
- na termín plnění 05.09.2011;
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5. usnesení č. 0559/R13/11 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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".“
- na termín plnění 05.09.2011;
6. usnesení č. 0559/R13/11 – bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Odborem
ekonomickým zpracovat návrh na financování předmětných investičních záměrů
prostřednictvím investičních fondů kapitoly 150.“ - na termín plnění 05.09.2011;
7. usnesení č. 0559/R13/11 – bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 05.09.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R15/11

bere na vědomí
1. záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) 11. ročníkem kulturně-společenského festivalu "Týden židovské kultury"
pořádaným městem Holešov ve dnech 14.-20.08.2011;
b) Dožínkami Zlínského kraje pořádanými Okresní agrární komorou Kroměříž, IČ
49435418, dne 20.08.2011;
c) MFSF Jánošíkův dukát pořádaný Folklorním sdružením ČR, IČ 00541206, v
Rožnově pod Radhoštěm;
d) účastí reprezentantů ČJF-Zlínské oblasti, oddílu TJ voltiž Tlumačov, IČ
65822749, na Mistrovství Evropy v Le Mans ve Francii ve dnech 16.-21.08.2011;
e) 20. výročím Jazykové školy Lingua Zlín - Slavnostní otevření nového školicího
střediska ve Zlíně pořádaným společností Lingua, spol. s r. o., IČ 25309455, v roce
2011;
f) 4. ročníkem mezinárodního turnaje v házené pořádaným Handball clubem Zubří,
IČ 46531378, v roce 2011;
g) akcí "VII. Medové odpoledne" pořádanou Českým svazem včelařů, o. s.,
základní organizace Štítná nad Vláří, IČ 69744041, v roce 2011;
h) "Nultým/prvním" ročníkem projektu ARTEDIEM pořádaným Domem kultury v
Kroměříži, p. o., IČ 70962642, v roce 2011;
ch) projektem "Konference a semináře pro nelékařské obory" pořádaným
společností B. Braun Medical, s. r. o., IČ 48586285, v roce 2011 ve Zlínském kraji;
i) zhotovením a umístěním pamětní desky malíře Joži Uprky k jeho 150. výročí
narození v Blatnici pod Sv. Antonínkem, v roce 2011;
j) 10. jubilejním ročníkem festivalu dechových hudeb „Pod Javorinů“ pořádaným
obcí Strání, IČ 00291340, v roce 2011;
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2. návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 50.000 Kč Handball clubu Zubří, IČ 46531378, na 4. mezinárodní turnaj
v házené v roce 2011;
b) ve výši 50.000 Kč obci Strání, IČ 00291340, na pořádání 10. jubilejního ročníku
festivalu dechových hudeb „Pod Javorinů“ v roce 2011;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 50.000 Kč TJ voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na účast reprezentantů
ČJF-Zlínské oblasti, oddílu TJ voltiž Tlumačov na Mistrovství Evropy v Le Mans ve
Francii v roce 2011;
2. ve výši 10.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Štítná nad
Vláří, IČ 69744041, na pořádání VII. Medového odpoledne ve Štítné nad Vláří v
roce 2011;
3. ve výši 25.000 Kč Klubu Bojkovských Skeptiků - Svobodné Občanské Sdružení,
IČ 22873520, na pořádání společensko-sportovní akce "AVIATIK ŠOU 2001" v
roce 2011;
4. ve výši 10.000 Kč Letecko modelářskému klubu "Čmelák", reg.č. 194 Holešov,
IČ 67025889, na pořádání kulturně sportovní akce "Čmelák model show" v roce
2011;
5. ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení „Anděl“, IČ 66934702, na pořádání
charitativní akce „ParaAkademie“ v roce 2011;
6. ve výši 30.000 Kč společnosti ANDREA, s. r. o., IČ 46977554, na pořádání III.
ročníku "RallyShow Uherský Brod" a IV. ročníku MINI RALLYSHOW 2011" v roce
2011;
b) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 30.000 Kč Římskokatolické farnosti
Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ 48842532, na zhotovení a umístění pamětní
desky malíře Joži Uprky ke 150. výročí narození;
c) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, o. s., okresní výbor Vsetín, IČ 62334417, na činnost sdružení v
roce 2011;
d) úhradu věcných nákladů ve výši 30.000 Kč, občanskému sdružení Klobučan, IČ
46310878, na dopravu souboru Klobučan do Prahy a zpět u příležitosti akce
Kulturní léto v Senátu - Den Zlínského kraje. Tato částka bude uhrazena dopravci,
který byl vybrán souborem Klobučan;
e) rozpočtové opatření č. RZK/0130/2011 dle přílohy č. 0670-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 50.000 Kč Handball clubu Zubří, IČ 46531378, na 4. mezinárodní turnaj
v házené v roce 2011;
b) ve výši 50.000 Kč obci Strání, IČ 00291340, na pořádání 10. jubilejního ročníku
festivalu dechových hudeb „Pod Javorinů“ v roce 2011.
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3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R15/11

schvaluje
1. 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
pozemcích p. č. 7149/1, ostatní plocha/silnice a p. č. 1751/61, ostatní
plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního vedení komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 1.800 Kč + DPH za uložení do pozemku p. č. 7149/1 a za
jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně však ve výši 400 Kč + DPH
za uložení do pozemku p. č. 1751/61, vše v k. ú. Uherský Brod;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,
se sídlem Za Olšavankou 290, 686 36 Uherské Hradiště, IČ 49453866,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování vodovodu v pozemcích p. č. 7149/1, ostatní
plocha/silnice a p. č. 1751/61, ostatní plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú.
Uherský Brod, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 1.800 Kč + DPH za uložení do pozemku p. č. 7149/1 a za
jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně však ve výši 600 Kč + DPH
za uložení do pozemku p. č. 1751/61, vše v k. ú. Uherský Brod;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného Město Uherský Brod, se sídlem
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
a)
- umístění a provozování kabelového vedení světelné signalizace v pozemcích p.
č. 7149/1, ostatní plocha/silnice a p. č. 1751/61, ostatní plocha/ostatní komunikace,
vše v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kabelového vedení světelné signalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 3.400 Kč + DPH za uložení do pozemku p. č. 7149/1 a za
jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně však ve výši 400 Kč + DPH
za uložení do pozemku p. č. 1751/61, vše v k. ú. Uherský Brod;
b)
- umístění a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemcích p. č.
7149/1, ostatní plocha/silnice a p. č. 1751/61, ostatní plocha/ostatní komunikace,
vše v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kabelového vedení veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 1.800 Kč + DPH za uložení do pozemku p. č. 7149/1 a za
jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně však ve výši 400 Kč + DPH
za uložení do pozemku p. č. 1751/61, vše v k. ú. Uherský Brod;
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4. 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 silničního mostu ev. č. 495-045 v rámci stavby "Silnice
II/495:Bylnice, most ev.č. 495-045 - křižovatka se silnicí I/57" na pozemku p. č.
1365, v k. ú. Bylnice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
za podmínek dle přílohy č. 0671-11-P01;
5. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Město Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128,
PSČ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 1040/11,
ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle přiložené situace,
příloha č. P02, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou přípojky splaškové kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 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 nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 351/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Koryčany, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2233-008/2011,
- 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 1.800 Kč + DPH;
7. 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. 9360/2, ostatní plocha/ostatní komunikace v k. ú. Starý Hrozenkov, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 374-3533/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
8. 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 pozemku p. č. 3616/2, ostatní
plocha/ostatní komunikace v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
zpracovanými geometrickými plány č. 5043-113/2011,
č. 5043-14/2011 a č. 5042-13/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozem a opravami plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 27.000 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.11.2010 č. 0945/R23/10 - část schvaluje
bod 8;
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souhlasí
1. s pronájmem části pozemku p. č. 2208/1, ostatní plocha, o výměře 6,1 m2 v k. ú.
Zašová příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, obci Zašová, se sídlem Zašová 36, PSČ 756 51, IČ 00304476, na
dobu určitou od 01.09.2011 do 31.08.2018 za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok dle
přílohy č. 0671-11-P03,
2. s nájmem části pozemku p. č. 3706/1, ostatní plocha, o výměře 1620 m2 v k. ú.
Holešov příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, od státní organizace Správa dopravní železniční cesty, se sídlem
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 14.580 Kč/rok dle přílohy č. 0671-11-P04.

4.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R15/11

ukládá
1. Základní škole praktické a Základní škole speciální Bystřice pod Hostýnem, Pod
Dubíčkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 70859957, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 78.889 Kč, dle
rozhodnutí o uložení odvodu č. 21/2011 uvedeného v příloze č. 0669-11-P03;
2. Stření průmyslové strojnické škole Vsetín, Pod Strání 1776. 755 01 Vsetín, IČ
00843407, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 3.278 Kč, dle rozhodnutí o uložení odvodu č. 22/2011 uvedeného v příloze č.
0669-11-P06;
bere na vědomí
návrh na prominutí úhrady:
1. části odvodu ve výši 53.093,86 Kč a penále v plné výši 15.264 Kč vyměřeného
Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizaci, Přemysla Otakara II. 38, 688 01
Uherský Brod, IČ 86770713, platebním výměrem č. 10/2011 KŘ dle přílohy č.
0669-11-P08,
2. odvodu v plné výši 34.884 Kč a penále v plné výši 17.442 Kč vyměřeného městu
Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351, platebním
výměrem č. 11/2011 KŘ dle přílohy č. 0669-11-P13;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 53.093,86 Kč a
penále v plné výši 15.264 Kč vyměřeného Domu dětí a mládeže, příspěvkové
organizaci, Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod, IČ 86770713,
platebním výměrem č. 10/2011 KŘ dle přílohy č. 0669-11-P08,
2. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady odvodu v plné výši 34.884 Kč a
penále v plné výši 17.442 Kč vyměřeného městu Kroměříž, Velké náměstí 115/1,
767 01 Kroměříž, IČ 00287351, platebním výměrem č. 11/2011 KŘ dle přílohy č.
0669-11-P13.
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5.

Memorandum o spolupráci ve vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R15/11

schvaluje
Memorandum o spolupráci ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou a Vysokým
učením technickým v Brně, Univerzitou Palackého v Olomouci, Vysokou školou
báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
krajskými hospodářskými komorami jižní Moravy, kraje Vysočina, Olomouckého,
Moravskoslezského a Zlínského kraje a s kraji Jihomoravským, Olomouckým,
Moravskoslezským a krajem Vysočina.

6.

Zahraniční aktivity ve II. pololetí 2011 zajišťované externím subjektem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R15/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a panem Ing. Petrem Zahradníkem,
bytem Korunní 104/810, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ 67418317, dle přílohy č.
0674-11-P01.

7.

Změna č. 1 Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R15/11

schvaluje
změna č. 1 Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 0675-11-P01.

8.

PO - platové výměry, vzdání se pracovního místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R15/11

stanovuje
s účinností od 01.09.2011 plat:
1. Monice Slovákové, ředitelce Základní umělecké školy Luhačovice, IČ 46310924,
platovým výměrem dle přílohy č. 0673-11-P01,
2. PhDr. Ivu Frolcovi, řediteli Slováckého muzea v Uherském Hradišti, p. o., IČ
92126, platovým výměrem dle přílohy č. 0673-11-P02,
3. RNDr. Aleně Gallové, ředitelce Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843369, platovým výměrem dle přílohy č. 0673-11-P03,
4. Mgr. Janě Frühaufové, ředitelce Dětského domova Uherský Ostroh, IČ
60371811, platovým výměrem dle přílohy č. 0673-11-P04;
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bere na vědomí
1. vzdání se pracovního místa ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319, PhDr. Marie Zvoníčkové k 31.08.2011, dle
přílohy č. 0673-11-P05,
2. vzdání se pracovního místa ředitele Krajské pedagogicko-psychologické
poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ
61716456, Mgr. Karla Opravila k 31.08.2011, dle přílohy č. 0673-11-P06.

9.

Rozpočtové opatření k projektu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje
"4 BUSINESS POINTS"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R15/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0124/2011 dle přílohy č. 0665-11-P01.

10.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R15/11

schvaluje
1. uzavření předávacího protokolu mezi Zlínským krajem a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, podle kterého Zlínský kraj předává Správě
železniční dopravní cesty, státní organizaci odbočnou výhybku vlečky č. 1X tvaru a
typu JS 49 1:9-300, která byla vložena v km 22,155 848 železniční trati Kojetín –
Valašské Meziříčí, na pozemku p. č. 1043/1 v k. ú. Všetuly, obec Holešov, za
podmínek dle přílohy č. 0666-11-P01;
2. záměr pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- budovy bez čp/če, stavba technického vybavení, postavené na pozemku p. č.
2760/51 zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 1590 pro obec a k. ú. Holešov včetně
všech jejich součástí a příslušenství,
- budovy č. p. 515, jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 474/49, zapsané v
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního
pracoviště Holešov, na LV č. 3558 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov, včetně všech
jejich součástí a příslušenství, zejména komunikace, postavené na pozemku p. č.
474/47 v k. ú. Všetuly, zpevněných ploch, postavených na pozemku p. č. 474/48 v
k. ú. Všetuly a oplocení, postaveného na pozemcích p. č. 474/47 a p. č. 474/48 v k.
ú. Všetuly a přípojky NN pro tuto budovu,
- monitorovacího vrtu HP1, postaveného na pozemku p. č. 484/8 v k. ú. Všetuly,
monitorovacích vrtů HP2 a HP3, postavených na pozemku p. č. 493/4 v k. ú.
Všetuly, monitorovacího vrtu HP5, postaveného na pozemku p. č. 474/48 v k. ú.
Všetuly, monitorovacího vrtu HP6, postaveného na pozemku p. č. 313/1 v k. ú.
Třebětice, monitorovacího vrtu HP7 postaveného na pozemku p. č. 474/16 v k. ú.
Všetuly, monitorovacího vrtu HP8 postaveného na pozemku p. č. 948/3 v k. ú.
Všetuly a monitorovacích vrtů HP9 a HP10, postavených na pozemku p. č. 2760/1
v k. ú. Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství;
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3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Povodí Moravy, s. p. se sídlem Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČ
70890013, strpět:
- umístění potrubí vodovodu DN250, vybudovaného v rámci stavby Investiční
příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 2 Přívod pitné a průmyslové
vody, k níž byl vydán Městským úřadem v Holešově, odborem ŽP kolaudační
souhlas č. j. ŽP/3960/26770/2009/Ve ze dne 27.11.2009 na pozemcích p. č. 618,
vodní plocha v k. ú. Přílepy u Holešova a p. č. 525, vodní plocha v k. ú. Žopy, v
rozsahu dle zpracovaných geometrických plánů č. 1174-133/2009 ze dne
16.10.2009 a č. 1080-133/2009 ze dne 21.10.2009.
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou potrubí vodovodu DN 250,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1.507 Kč + DPH s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

13.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R15/11

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Investiční příprava území průmyslové
zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ“ formou
jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č. 0667-11-P01 až č. 0667-11-P05;
jmenuje
hodnoticí komisi ve složení: Ing. Rostislav Folta, Ing. Marian Piecha, Ph.D., Ing.
Silvie Pochtiolová, Ing. Jakub Černoch, Ing. Milan Hudec, Ing. Věra Fousková, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - Ing. Alois Zaňka, Ing. Zbyněk Pokorný, Ing. Jan
Hana, Jiří Němec, Ing. František Mikeštík, Ing. Zbyšek Lukáš, Martina
Hromečková, DiS.
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit v termínu do 22.08.2011 návrh rozpočtového
opatření Zastupitelstvu Zlínského kraje k zajištění krytí současných a budoucích
závazků v rámci SPZ Holešov z důvodu zrušení plánovaných příjmů ze státního
rozpočtu v roce 2011.

14.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - zateplení objektů - OP
Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R15/11

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na akci „Realizace opatření úspor energie v areálu
Uherskohradišťské nemocnice, a. s. – zateplení objektů“ formou jednacího řízení
bez uveřejnění ve znění příloh č. 0658-11-P01 až č. 0658-11-P05;
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jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Tomáš
Záhora, Ing. David Neulinger a náhradníky - Mgr. Zdeňka Haramijová, Petr Ruber,
Martina Hromečková, DiS.

16.

Školství - Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž a Dětský domov a Základní
škola Vizovice - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R15/11

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
786/3/150/291/07/11 „Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž –
Rekonstrukce sportovního hřiště“, dle přílohy č. 0657-11-P01, za podmínky
schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace:
a) č. 07/2011 příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1435, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, na akci "Tauferova
střední odborná škola veterinární Kroměříž – Rekonstrukce sportovního hřiště", dle
přílohy č. 0657-11-P02, za podmínky schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
b) č. 08/2011 příspěvkové organizaci Dětský domov a Základní škola Vizovice,
Masarykovo nám. 420, 763 12 Vizovice, IČ 61716405, na akci "Dětský domov a
Základní škola Vizovice – úprava stávajících prostor na startovací byt" dle přílohy
č. 0657-11-P03;
3. poskytnutí investiční dotace ve výši 140.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský
domov a Základní škola Vizovice, Masarykovo nám. 420, 763 12 Vizovice, IČ
61716405, na akci "Dětský domov a Základní škola Vizovice – úprava stávajících
prostor na startovací byt";
4. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2011:
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1435, 767 01
Kroměříž, IČ 63459086, na rok 2011, dle přílohy č. 0657-11-P04;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětský domov a Základní škola Vizovice, Masarykovo nám. 420, 763 12 Vizovice,
IČ 61716405, na rok 2011, dle přílohy č. 0657-11-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0129/2011 dle přílohy č. 0657-11-P06;
bere na vědomí
návrh na poskytnutí investiční dotace ve výši 4.100.000 Kč příspěvkové organizaci
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1435, 767 01
Kroměříž, IČ 63459086, na akci "Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž – Rekonstrukce sportovního hřiště" dle přílohy č. 0657-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši
4.100.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž,
Koperníkova
1435,
767
01
Kroměříž,
IČ
63459086,
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na akci "Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – Rekonstrukce
sportovního hřiště" dle přílohy č. 0657-11-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1435, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, výkonem funkce investora a
zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce "Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – Rekonstrukce
sportovního hřiště".

17.

Školství - Dětský domov Valašské Meziříčí - investiční požadavek OP Životní
prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R15/11

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
788/2/150/292/07/11 s názvem "Dětský domov Valašské Meziříčí - Instalace
solárních kolektorů pro ohřev TUV" dle přílohy č. 0664-11-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětský domov Valašské Meziříčí, Žerotínova 211, 757 01 Valašké Meziříčí, IČ
62334808, na rok 2011, dle přílohy č. 0664-11-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.06.2011, č. 0559/R13/11, část schvaluje,
bod 1, písm. g), kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec
projektu "Dětský domov Valašské Meziříčí – instalace solárních kolektorů pro
ohřev TUV" dle přílohy č. 0634-11-P08.

18.

Školství - Gymnázium a JŠ Zlín - stavební úpravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R15/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na akci „Gymnázium a JŠ Zlín – Stavební úpravy“ formou
jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č. 0668-11-P01 až č. 0668-11-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Jitka
Chobotová, Martina Hromečková, DiS. a náhradníky - Mgr. Zdeňka Haramijová,
Ing. Libor Pecháček, Ing. David Neulinger.
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19.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R15/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby" dle
přílohy č. 0661-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka stavby", kterou předložili uchazeči ve
sdružení PSG - International a. s.; PSG a. s.; POZIMOS, a. s.; Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ s. r. o.; Zlínstav a. s.; Metrostav a. s., a STRABAG a. s.;
2. uzavření smlouvy na dodávku stavby akce Krajské kulturní a vzdělávací centrum
ve Zlíně s uchazeči ve sdružení PSG - International a. s.; PSG a. s.; POZIMOS, a.
s.; Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.; Zlínstav a. s.; Metrostav a. s., a
STRABAG a. s.. , dle přílohy č. 0661-11-P02;
3. zadání veřejné zakázky s názvem "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve
Zlíně - dodávka zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu",
formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0661-11-P04 až č. 0661-11P08;
jmenuje
pro veřejnou zakázku "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka
zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu" tyto komise:
1. komisi pro otevírání obálek: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Ing. David
Neulinger a náhradníky - Ing. Viktor Dynka, Lenka Cyrnerová, Martina
Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Mgr. Milan Filip,
Mgr. Pavel Macura, Ing. David Neulinger a náhradníky - Ing. Viktor Dynka, Lenka
Cyrnerová, Ing. Jana Koldová, Mgr. Mária Fekar, Martina Hromečková DiS.;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka zařízení
a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu" podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci uvedené
v příloze č. 0661-11-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu na dodávku stavby
akce Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně s vybranými uchazeči ve
sdružení PSG - International a. s.; PSG a. s.; POZIMOS, a. s.; Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ s. r. o.; Zlínstav a. s.; Metrostav a. s., a STRABAG a. s., dle
přílohy č. 0661-11-P02 v termínu do 19.09.2011;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit prostřednictvím společnosti RTS, a. s., se
sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843, realizaci všech potřebných úkonů

12/35

R15/11

souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Krajské kulturní a vzdělávací centrum
ve Zlíně - dodávka stavby" plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 14.11.2011;
3. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - dodávka zařízení a technologie identifikace a ochrany
knihovního fondu" v termínu do 12.12.2011;

20.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - marketingové
aktivity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R15/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Marketingové aktivity Krajského kulturního a vzdělávacího centra" dle
přílohy č. 0663-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Marketingové aktivity
Krajského kulturního a vzdělávacího centra", kterou předložil uchazeč STUDIO
6.15 s. r. o., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ 26936453;
2. uzavření smlouvy na marketingové aktivity Krajského kulturního a vzdělávacího
centra s uchazečem STUDIO 6.15 s. r. o., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761
79, IČ 26936453, dle přílohy č. 0663-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit podpis smlouvy o dílo na
marketingové aktivity Krajského kulturního a vzdělávacího centra s vybraným
uchazečem STUDIO 6.15 s. r. o., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ
26936453, v termínu do 05.09.2011.

21.

Integrované plány rozvoje území měst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R15/11

bere na vědomí
Analýzu připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel, v
souladu s přílohami č. 0662-11-P01 a 0662-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje uplatnit závěry vyplývající z
Analýzy připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5000 obyvatel pro
potřeby realizace Integrovaných plánů pro města nad 5000 obyvatel v rámci ROP
NUTSII SM, v souladu s přílohou č. 0662-11-P01, v termínu do 28.11.2011.
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22.

Veřejná zakázka č. 2 KORIS - "Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R15/11

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na dodávku, instalaci a zprovoznění "Komplexního
odbavovacího, řídícího a informačního systému veřejné hromadné dopravy ve
Zlínském kraji II" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0640-11-P01
až č. 0640-11-P15;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0128/2011 dle Přílohy č. 0640-11-P17;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Tomáš Marek, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. Jana Koldová,
Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Miloslav
Věžník, Ing. Jiří Matějec, Ing. Věra Fuksová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Petr Vrbka, Mgr. Milan
Filip, Ing. Emilie Slavíková, Ing. Miloslav Věžník, Ing. Jiří Matějec, Ing. Věra
Fuksová, Mgr. Libor Fusek, Ing. Zdeněk Procházka, a náhradníky - Ing. Jindřich
Ondruš, Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. Jana Koldová, Ing. Libor Sláčik, Ing. Miroslav
Řihák, Ing. Jiří Šošolík, Ing. František Brachtl, JUDr. Kateřina Lisá, Ing. Tomáš
Marek;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji II“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 064011-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit plnou moc společnosti RTS, a. s., k veřejné
zakázce "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné
dopravy ve Zlínském kraji" k podpisu v termínu do 22.08.2011;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Komplexní odbavovací, řídící a
informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji II“ Radě Zlínského
kraje k rozhodnutí, v termínu do 12.12.2011;
3. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit dodatek investičního
záměru projektu "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji" Radě Zlínského kraje k rozhodnutí, v termínu
do 05.09.2011.
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23.

Doprava - zvýšení příspěvků na provoz ŘSZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R15/11

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 17.552.050 Kč příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, z 381.193.000 Kč na celkovou výši
398.745.050 Kč, dle přílohy č. 0637-11-P01.

24.

Doprava - IZ Mladcová-Racková, dodatek k IZ - Vizovice, změna č. 5
investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R15/11

schvaluje
A1) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
787/3/110/173/07/11 k provedení díla "Silnice III/49016: Mladcová-Racková", o
celkových nákladech 30.843.000 Kč, dle přílohy č. 0641-11-P02;
A2) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
761/3/110/168/02/11 k provedení díla "Silnice III/0496: Vizovice, most ev. č. 04963", o celkových nákladech 6.462.000 Kč, dle přílohy č. 0641-11-P04;
B. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 064111-P05.

25.

Doprava - ROP - modifikované platby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R15/11

bere na vědomí
navýšení účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, o částku 90.710.113,50 Kč na celkovou výši
192.333.498,30 Kč, poskytnutou společností Regionální rada regionu soudržnosti
Střední Morava, IČ 75084911, na rok 2011;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0123/2011 dle přílohy č. 0639-11-P02.
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26.

Kultura - převod z rezervního fondu, změna investičního fondu, snížení
závazného objemu prostředků na platy, zvýšení závazného objemu OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R15/11

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, k posílení investičního fondu ve výši 510.000
Kč, dle přílohy č. 0686-11-P01;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2011 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 0686-11-P02;
2. snížení závazného objemu prostředků na platy ve výši 143.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 0009857, v roce 2011, dle přílohy č.
0686-11-P03;
3. zvýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady ve výši
143.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 0009857, v roce
2011, dle přílohy č. 0686-11-P03.

27.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce 2. výběrové
řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R15/11

schvaluje
a) poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit v
členění:
1. Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178
ve výši 10.000 Kč na akci:
Společně při hudbě
2. Robert Černý, Ostrava, IČ 45678898
ve výši 10.000 Kč na akci:
21. ročník Setkání kytaristů
3. Moravští madrigalisté, Kroměříž, IČ 70870616
ve výši 6.000 Kč na akci:
Slavnostní koncert k 50. výročí založení sboru Moravští madrigalisté
4. "Fotoklub DK Kroměříž", IČ 22854185
ve výši 5.000 Kč na akci:
Fotobraní 2011
5. Zlínský pěvecký sbor Cantica - laetitia, IČ 27019594
ve výši 10.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival pěveckých sborů Zazpívaj slavíčku - 7. ročník
6. Klub sportovního tance Swing Kroměříž, o. s., IČ 22850571
ve výši 10.000 Kč na akci:
Kroměřížský taneční festival 2011
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7. "BORŠIČANKA AK" - o. s., Kněžpole, IČ 22855998
ve výši 6.000 Kč na akci:
Boršičanka AK - 10 let - mezinárodní festival dechových hudeb
8. Valašský jarmek, o. s., Valašské Klobouky, IČ 22667059
ve výši 10.000 Kč na akci:
20. valašský mikulášský jarmek
9. Stojanovo gymnázium, Velehrad, IČ 70940444
ve výši 20.000 Kč na akci:
Festival duchovní hudby
10. Společnost pro kulturu obce Strání, IČ 62831895
ve výši 15.000 Kč na akci:
Multižánrový festival V. V. FEST
11. JazzZušák, o. s., Valašské Meziříčí, IČ 22872078
ve výši 5.000 Kč na akci:
Mikulašení - festival mládežnických dechových hudeb
12. Občanské sdružení ŽEJDLÍK, Otrokovice, IČ 27045668
ve výši 5.000 Kč na akci:
Oldřichovický Žejdlík
13. SMBK, Valašské Klobouky, IČ 26644681
ve výši 10.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech - IX. Mezinárodní hudební a folklorní
festival
14. GALERIE ORLOVNA města Kroměříže, o. s., IČ 28557425
ve výši 10.000 Kč na akci:
Sdružení "Q" - Pocta Ludvíku Kunderovi
15. OUTDOOR FILMS s. r. o., Ostrava, IČ 28614593
ve výši 40.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival outdoorových filmů - 9. ročník
16. MIBIDIZO., Valašské Meziříčí, IČ 27020291
ve výši 5.000 Kč na akci:
Podzimní putování po Valašských kostelích
17. Spolek přátel hradu Lukova, o. s., Lukov, IČ 49158295
ve výši 7.000 Kč na akci:
Lukovské kokrhání 2011
18. Hulíňané, Hulín, IČ 63458667
ve výši 10.000 Kč na akci:
VIII. Hulínské hudební léto
19. Muzejní spolek v Uherském Hradišti, IČ 26680912
ve výši 40.000 Kč na akci:
Restaurování Bible české
20. Valašské kumštování, Valašské Klobouky, IČ 22737421
ve výši 15.000 Kč na akci:
Valašské kumštování
21. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114
ve výši 10.000 Kč na akci:
Valašské záření 2011
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22. Občanské sdružení pěvecký sbor CANTUS Morkovice, IČ 60575361
ve výši 5.000 Kč na akci:
Koncert ke Dni boje za svobodu a demokracii
23. Informační centrum Velké Karlovice, IČ 45211698
ve výši 5.000 Kč na akci:
Dětský folklorní festival Loučení s létem
24. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614
ve výši 7.000 Kč na akci:
Děti dětem aneb kulturní odpoledne pro rodiny
25. Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, IČ 65841638
ve výši 20.000 Kč na akci:
Jablečná slavnost v Hostětíně
26. CIMBÁLOVÁ MUZIKA OHNICA, Uherské Hradiště, IČ 26573831
ve výši 10.000 Kč na akci:
Vánoční koncerty CM OHNICA
27. Charita Zlín, IČ 44117434
ve výši 5.000 Kč na akci:
Koncert duchovní hudby - CANTICUM CAMERALE
28. Kroužek divadelných ochotníků ve Hvozdné, Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 66597714
ve výši 10.000 Kč na akci:
Hvozdenské léto 2011
29. J. D. Production, s. r. o., Uherské Hradiště, IČ 25592939
ve výši 20.000 Kč na akci:
12. CZ-SK Jazz weekend
30. COUNTRY KAPELA GYMPLEŘI VSETÍN, IČ 69211876
ve výši 10.000 Kč na akci:
STARÝ DOBRÝ WESTERN - 13. ročník
31. Slovácký komorní orchestr, o. s., Uherské Hradiště, IČ 22686517
ve výši 20.000 Kč na akci:
Cyklus koncertů klasické hudby Slováckého komorního orchestru
32. Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČ 25513885
v celkové výši 20.000 Kč na akce:
Folklórní setkání tří regionů - 10.000 Kč
STETSON AND BOURBON - festival blues a jižanského rocku - 10.000 Kč
33. FOIBOS BOOKS, s. r. o., Praha, IČ 25053728
ve výši 20.000 Kč na akci:
Jan Kotěra a Tomáš Baťa - 100 let rozvoje Zlína
34. "folková skupina Vrkoč", Vsetín, IČ 48773531
ve výši 5.000 Kč na akci:
Valašský nákyp 2011 - hudební festival
35. BUBU - klub dětské kultury, Vsetín, IČ 27005488
ve výši 5.000 Kč na akci:
Loutkování
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36. AKROPOLIS, o. s., Uherské Hradiště, IČ 28552709
ve výši 5.000 Kč na akci:
Expedice do krajiny umění
37. Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic, IČ 29259096
ve výši 5.000 Kč na akci:
Podzimní trh
38. Taneční klub Fortuna Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166
ve výši 10.000 Kč na akci:
Vánoční cena Fortuny
39. "OLAM - Společnost Judaica", Holešov, IČ 26594366
ve výši 15.000 Kč na akci:
Ozvěny židovské kultury
40. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO, příspěvková organizace, Holešov,
IČ 00486639
v celkové výši 25.000 Kč na akce:
Výstava obrazů se židovskou tematikou - Josef Císařovský "Hvězda Davidova"
- 10.000 Kč
Franz Kafka a Sigmund Freund "Očima sta českých a slovenských výtvarníků"
- 15.000 Kč
41. Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, IČ 70962642
ve výši 25.000 Kč na akci:
ARSFILM a ARTEDIEM
42. The Czech Ensemble Baroque, o. s., Loučka u Valašského Meziříčí,
IČ 22674209
v celkové výši 45.000 Kč na akce:
Česká mše vánoční - scénicky a autenticky - 30.000 Kč
Pocta Žerotínům - 15.000 Kč
43. HVIZD, o. s., Holešov, IČ 26573491
ve výši 5.000 Kč na akci:
Handicapovaná múza
44. Soubor písní a tanců OLŠAVA, Uherský Brod, IČ 48491772
ve výši 5.000 Kč na akci:
Slovácký večer vánoční
45. Zámek Napajedla, s. r. o., IČ 28293452,
ve výši 15.000 Kč na akci:
Výstava živá Afrika na zámku v Napajedlích.
b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje dle přílohy č. 0687-11-P03;
bere na vědomí
návrh na poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních
aktivit a akcí v členění:
1. obec Zašová, IČ 00304476
ve výši 10.000 Kč na akci:
Zašovské slavnosti - 7. ročník
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2. obec Hovězí, IČ 00303801
ve výši 5.000 Kč na akci:
Sedmihlásek - Hornovsacká dětská zpěvácká soutěž
3. město Holešov, IČ 00287172
ve výši 10.000 Kč na akci:
Holešovský den
4. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 5.000 Kč na akci:
Jak to dělali naši staříčci
5. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 10.000 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
6. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
ve výši 10.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
7. Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886
ve výši 5.000 Kč na akci:
20 let s Vámi, 20 let pro Vás
8. obec Rymice, IČ 00544558
ve výši 10.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů Rymice 2011
9. Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068
ve výši 25.000 Kč na akci:
Festival pod věží 2011
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského
kraje na podporu kulturních aktivit a akcí v členění:
1. obec Zašová, IČ 00304476
ve výši 10.000 Kč na akci:
Zašovské slavnosti - 7. ročník
2. obec Hovězí, IČ 00303801
ve výši 5.000 Kč na akci:
Sedmihlásek - Hornovsacká dětská zpěvácká soutěž
3. město Holešov, IČ 00287172
ve výši 10.000 Kč na akci:
Holešovský den
4. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 5.000 Kč na akci:
Jak to dělali naši staříčci
5. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 10.000 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
6. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
ve výši 10.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
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7. Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886
ve výši 5.000 Kč na akci:
20 let s Vámi, 20 let pro Vás
8. obec Rymice, IČ 00544558
ve výši 10.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů Rymice 2011
9. Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068
ve výši 25.000 Kč na akci:
Festival pod věží 2011.

28.

Projekt "Lidová stavba roku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R15/11

schvaluje
1. udělení uznání "Lidová stavba roku" za příkladnou obnovu stavby lidové
architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního
dědictví manželům Miroslavu a Anně Medkovým, Pplk. Vladimíra Štěrby 1342,
Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5, za stavební obnovu vinohradnické stavby
bez č. popisného na pozemku st. parcela č. 162 k. ú. Veletiny;
2. poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníku vinohradnické stavby bez
č. popisného na pozemku st. parcela č. 162 k. ú. Veletiny manželům Miroslavu a
Anně Medkovým, Pplk. Vladimíra Štěrby 1342, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
5 dle přílohy č. 0688-11-P02.

29.

Projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R15/11

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního
ruchu" dle příloh č. 0685-11-P01 a č. 0685-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projektovou žádost
včetně všech příloh v souladu s přílohami č. 0685-11-P01 a č. 0685-11-P02 a
předložit do 77. výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v
termínu do 17.10.2011.
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30.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R15/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0120/2011 dle přílohy č. 0647-11-P01.

31.

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R15/11

bere na vědomí
návrh dokumentu Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji dle přílohy č. 064611-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dokument Strategie rozvoje venkova ve
Zlínském kraji dle přílohy č. 0646-11-P01;
jmenuje
členy Řídícího výboru pro implementaci Strategie rozvoje venkova ve Zlínském
kraji ve složení:
- Bc. Milena Kovaříková, členka RZK pro oblast zemědělství, životního prostředí a
rozvoje venkova
- Ing. Vojtěch Ryza (starosta obce Lidečko), předseda Spolku pro obnovu venkova
Zlínského kraje
- MVDr. Jana Novotná, předsedkyně Agrární komory Zlínského kraje
- Ing. Stanislav Skála, ředitel Krajské agentury pro zemědělství a venkov
- Mgr. Petr Gazdík, předseda Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj
venkova ZZK
- Mgr. Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje KÚ ZK
- Ing. Jana Koldová, vedoucí oddělení absorpční kapacity Odboru strategického
rozvoje kraje KÚ ZK
- RNDr. Alan Urc, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ ZK
- Ing. Florián Zdeněk, vedoucí oddělení zemědělství, lesního hospodářství,
myslivosti a rybářství KÚ ZK
- Miroslav Kovařík (starosta obce Modrá), zástupce za Školu pro obnovu venkova
- předseda Krajské sítě Místních akčních skupin (KS MAS), jméno bude doplněno
po volbě předsedy na přelomu srpna a září 2011
- Jan Pijáček za organizaci ICCN (INTER-CITY INTANGIBLE CULTURAL
COOPERATION NETWORK)
Tajemník Řídicího výboru: Ing. Hana Ragasová.
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32.

Vesnice roku 2011 ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R15/11

bere na vědomí
a) vzor smlouvy o poskytnutí dotace pro oceněné obce v soutěži Vesnice roku ve
Zlínském kraji dle přílohy č. 0645-11-P01;
b) návrh na poskytnutí dotací obcím oceněným v rámci krajského kola soutěže
Vesnice roku 2011 dle podmínek stanovených přílohou č. 0645-11-P01:
1. obci Komňa, IČ 00207438, vítězi soutěže Vesnice roku 2011, ve výši 1.000.000
Kč, z toho 250.000 Kč neinvestiční dotace na Slavnostní vyhlášení "Vesnice roku
2011 ve Zlínském kraji" a oslavy 750 let od první písemné zprávy o obci, 750.000
Kč neinvestiční dotace na opravu komunikací v obci Komňa;
2. obci Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 750.000 Kč, z toho 500.000 Kč
neinvestiční dotace na projekt Čistá řeka Bečva II - Valašská Polanka - domovní
přípojky a 250.000 Kč investiční dotace na prodloužení veřejného osvětlení a
stavební úpravy provozního objektu obce;
3. obci Žlutava, IČ 00284734, ve výši 500.000 Kč, investiční dotace na rekonstrukci
budovy obecního úřadu;
4. obci Zděchov, IČ 00304484, ve výši 50.000 Kč, investiční dotace na prodloužení
dešťové kanalizace;
5. obci Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 50.000 Kč, neinvestiční dotace na zřízení
informačního kanálu obce Ratiboř;
6. obci Skaštice, IČ 00488909, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na
zakoupení krojových součástí a zpěvníků lidových písní z Hané;
7. obci Pitín, IČ 00291234, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na stroj na zimní
údržbu;
8. obci Vlachova Lhota, IČ 46276033, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na
vybavení knihovny ve Vlachově Lhotě;
c) návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0042/2011 dle přílohy č. 0645-11-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) vzor smlouvy o poskytnutí dotace pro oceněné obce v soutěži Vesnice roku ve
Zlínském kraji dle přílohy č. 0645-11-P01;
b) poskytnutí dotací obcím oceněným v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku
2011 dle podmínek stanovených přílohou č. 0645-11-P01:
1. obci Komňa, IČ 00207438, vítězi soutěže Vesnice roku 2011, ve výši 1.000.000
Kč, z toho 250.000 Kč neinvestiční dotace na Slavnostní vyhlášení "Vesnice roku
2011 ve Zlínském kraji" a oslavy 750 let od první písemné zprávy o obci, 750.000
Kč neinvestiční dotace na opravu komunikací v obci Komňa;
2. obci Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 750.000 Kč, z toho 500.000 Kč
neinvestiční dotace na projekt Čistá řeka Bečva II - Valašská Polanka - domovní
přípojky a 250.000 Kč investiční dotace na prodloužení veřejného osvětlení a
stavební úpravy provozního objektu obce;
3. obci Žlutava, IČ 00284734, ve výši 500.000 Kč, investiční dotace na rekonstrukci
budovy obecního úřadu;
4. obci Zděchov, IČ 00304484, ve výši 50.000 Kč, investiční dotace na prodloužení
dešťové kanalizace;
5. obci Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 50.000 Kč, neinvestiční dotace na zřízení
informačního kanálu obce Ratiboř;
6. obci Skaštice, IČ 00488909, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na
zakoupení krojových součástí a zpěvníků lidových písní z Hané;
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7. obci Pitín, IČ 00291234, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na stroj na zimní
údržbu;
8. obci Vlachova Lhota, IČ 46276033, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na
vybavení knihovny ve Vlachově Lhotě;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0042/2011 dle přílohy č. 0645-11-P03.

33.

Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R15/11

bere na vědomí
návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0041/2011 dle přílohy č. 0681-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0041/2011 dle
přílohy č. 0681-11-P01.

34.

Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy a OON pro
rok 2011, změna investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R15/11

schvaluje
1. navýšení závazného objemu prostředků na platy a závazného objemu ostatních
osobních nákladů u příspěvkové organizace Domov s chráněným bydlením Zlín, IČ
70850887, na rok 2011, dle přílohy č. 0682-11-P01;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2011 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0682-11P04.

35.

Sociální služby - záměr bezúplatného převodu nemovitého majetku na město
Fryšták, zrušení sociální služby, sloučení příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R15/11

schvaluje
1. záměr zrušení sociální služby typu chráněné bydlení, identifikátor služby
8287571, k 31.12.2011, poskytované v Domově s chráněným bydlením Fryšták,
příspěvková organizace, IČ 70850950;
2. záměr sloučení Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ
70850941, se sídlem Hradská 82,763 17 Lukov (přejímající příspěvková
organizace) a Domova s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ
70850950, se sídlem Komenského 381, 763 16 Fryšták (zanikající příspěvková
organizace), s účinností od 01.01.2012 včetně přechodu všech práv a závazků
zanikající příspěvkové organizace na přejímající organizaci;

24/35

R15/11

3. záměr bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a
příslušenství ze spoluvlastnictví Zlínského kraje, a to staveb č. p. 381, 382, 383,
objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 19/1, 19/2,19/3, id. podíl 3/4
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1550 pro obec a k. ú. Fryšták.

36.

Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt zvyšování kvality
sociálních služeb ve ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R15/11

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPLZZ - ZS302 - 27/2010 na zabezpečení realizace individuálního
projektu "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji" vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, ve znění přílohy
č. 0676-11-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS302-27/2010 v termínu do
19.09.2011.

37.

Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" - odpuštění
sankce, změna Rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R15/11

bere na vědomí
návrh na schválení prominutí sankce ve výši 391.248 Kč uložené organizaci Unie
Kompas, IČ 67028144, na základě žádosti dle přílohy č. 0684-11-P01, v souladu
se smlouvou č. D/2260/2009/ŘDP;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit prominutí sankce ve výši 391.248 Kč
uložené organizaci Unie Kompas, IČ 67028144, na základě žádosti dle přílohy č.
0684-11-P01, v souladu se smlouvou č. D/2260/2009/ŘDP;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 4 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPLZZ - ZS22 - 16/2009 na zabezpečení realizace individuálního
projektu "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č.
0684-11-P03;
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ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit Rozhodnutí o změně č. 4
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ - ZS22 - 16/2009 k podpisu v termínu do
19.08.2011;
schvaluje
prominutí sankcí v celkové výši 173.025 Kč uložených organizaci Charita sv.
Anežky Otrokovice, IČ 46276262, na základě žádosti dle přílohy č. 0684-11-P05, v
souladu se smlouvami č. D/2243/2009/ŘDP a č. D/2246/2009/ŘDP.

38.

Druhé kolo dotačního řízení MPSV ČR 2011 pro poskytovatele sociálních
služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R15/11

bere na vědomí
souhrnnou žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na
poskytování sociálních služeb v rámci 2. kola dotačního řízení ve výši 0 Kč dle
přílohy č. 0679-11-P01.

39.

Záměr sloučení příspěvkových organizací Domov pro seniory Burešov a
Domov s chráněným bydlením Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R15/11

bere na vědomí
1. záměr zrušení sociální služby typu chráněné bydlení - identifikátor služby
8203834, poskytované v Domově s chráněným bydlením Zlín, příspěvkové
organizaci, IČ 70850887, ke dni 30.06.2012;
2. návrh na schválení záměru sloučení Domova pro seniory Burešov, příspěvkové
organizace, IČ 70851042, se sídlem Burešov 4884, 760 01 Zlín (přejímající
příspěvková organizace) a Domova s chráněným bydlením Zlín, příspěvkové
organizace, IČ 70850887, se sídlem Broučkova 292, 760 01 Zlín (zanikající
příspěvková organizace), s účinností od 01.07.2012 včetně přechodu všech práv a
závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající organizaci;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměr sloučení Domova pro seniory
Burešov, příspěvkové organizace, IČ 70851042, se sídlem Burešov 4884, 760 01
Zlín (přejímající příspěvková organizace) a Domova s chráněným bydlením Zlín,
příspěvkové organizace, IČ 70850887, se sídlem Broučkova 292, 760 01 Zlín
(zanikající příspěvková organizace), s účinností od 01.07.2012 včetně přechodu
všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající organizaci;
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ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí předložit nejpozději v termínu do 22.08.2011 návrh
na změnu zřizovací listiny Domova pro seniory Burešov IČ 70851042.

40.

Schválení darovací smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R15/11

schvaluje
uzavření darovací smlouvy s Jaroslavem Stavinohou, bytem Valašská Bystřice
686, PSČ 756 27, který nabyl pohledávku zůstavitelky paní Pavly Stavinohové vůči
Zlínskému kraji ve výši 10.000 Kč za ocenění Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje dle přílohy č. 0678-11-P01.

41.

Zdravotnictví - dotace z MFČR na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (odvoz a odstranění nepoužitelných léčiv, zabránění
onemocnění TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R15/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0121/2011 dle přílohy č. 0692-11-P01,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0122/2011 dle přílohy č. 0692-11-P03.

42.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R15/11

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2011, dle přílohy č. 0691-11-P06:
a) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, p. o., IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské
Meziříčí, ve výši 105.984 Kč,
b) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín, ve výši 95.616 Kč;
schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
70.000 Kč příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se
sídlem Burešov 3675, 760 01 Zlín, na zajištění dopravy dětí na letní pobyt u moře
dle přílohy č. 0691-11-P06;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0126/2011 dle přílohy č. 0691-11-P08.
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43.

Zdravotnictví - navýšení příspěvku na provoz, navýšení závazného objemu
prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R15/11

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o 16.000.000 Kč na celkovou výši 161.642.000
Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, dle přílohy č. 0689-11-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy o 13.605.000 Kč na celkovou
výši 127.000.000 Kč a navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů o
1.125.000 Kč na celkovou výši 13.000.000 Kč u příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 068911-P02.

44.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - majetkoprávní úkony,
změna investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R15/11

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, formou fyzické likvidace, a to studie „Využití objektu
bývalých kasáren Uherské Hradiště“ z roku 2004, v pořizovací ceně 103.425 Kč;
schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2011, dle
přílohy č. 0690-11-P02.

45.

Zrušení Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R15/11

ruší
Komisi Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví s účinností od 09.08.2011.

46.

Školství - investiční fondy, investiční dotace, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R15/11

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2011:
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a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín,
IČ 00545121, dle přílohy č. 0698-11-P01;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č. 0698-11-P02;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936, dle přílohy č. 0698-11P03;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, dle
přílohy č. 0698-11-P05;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0698-11-P06;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č. 0698-11-P11;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola praktická Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 70238910, dle přílohy č. 0698-11-P12;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště,
IČ 46254323, dle přílohy č. 0698-11-P07;
i) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0698-11-P08;
j) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0698-11-P04;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu
příspěvkové organizace:
1. Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238910, ve výši 47.000
Kč;
2. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323, ve výši 230.000 Kč.

47.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R15/11

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 4.320.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0697-11-P01 na celkovou částku
330.530.000 Kč.

48.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R15/11

schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.09.2011:
1. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy z 50 na 60 žáků;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-C/01 Základní škola z
10 na 15 žáků;
c) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/01 Základní škola
speciální z 50 na 60 žáků;
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2. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných žáků z 1000 na 1200;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, podat návrhy na zápisy výše uvedených změn v
rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu do 15.08.2011.

49.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R15/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu k nebytovým prostorům mezi příspěvkovou
organizací Zlínského kraje:
1. Základní umělecká škola Uherský Ostroh, IČ 46254277, a městem Uherský
Ostroh, IČ 00291480, na dobu určitou od 01.09.2011 do 01.06.2031 dle příloh č.
0696-11-P01 až č. 0696-11-P03;
2. Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a společností ŠK
Zámečnictví s. r. o., IČ 28464346, od 01.09.2011 na dobu neurčitou dle přílohy č.
0696-11-P04;
3. Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a Romanem Žurkem, IČ
67314201, od 01.09.2011 na dobu neurčitou dle přílohy č. 0696-11-P05;
bere na vědomí
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu mezi příspěvkovou organizací Gymnázium
Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105, a panem Armin Meinhard Stenger, StR, na
prodloužení doby nájmu do 31.08.2011, dle příloh č. 0696-11-P06 až č. 0696-11P08.

50.

Uzavření grantových smluv pro mezinárodní projekty ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R15/11

schvaluje
1. uzavření grantové smlouvy pro partnerství Comenius Regio v Programu
celoživotního učení dle přílohy č. 0694-11-P01;
2. uzavření grantové smlouvy pro partnerství Leonardo da Vinci v Programu
celoživotního učení dle přílohy č. 0694-11-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0125/2011 dle přílohy č. 0694-11-P03;
4. upravený finanční rámec - změna č. 1 projektu Kvalita ve vzdělávání dle přílohy
č. 0694-11-P04;
5. upravený finanční rámec - změna č. 1 projektu Kariéra budoucnosti dle přílohy č.
0694-11-P05.
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51.

Veřejná zakázka "Digitalizace dokumentů ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R15/11

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Digitalizace dokumentů ve Zlínském kraji"
formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0643-11-P01 až č. 0643-11P06;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Martina Hromečková,
DiS., Mgr. Zdeňka Haramijová a náhradníky - JUDr. Kateřina Lisá, Ing. David
Neulinger, RNDr. Ivo Skrášek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka
Haramijová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, RNDr. Ivo Skrášek, Martina
Hromečková, DiS, Mgr. Libor Fusek, RNDr. Blanka Rašticová, a náhradníky - Mgr.
Pavel Hrubec MBA, Mgr. Mária Fekar, Ing. David Neulinger, Mgr. Zdeňka
Haramijová, Ing. Jan Kaňka;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Digitalizace dokumentů ve Zlínském
kraji" Radě Zlínského kraje v termínu do 14.11.2011;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony souvisejících s
realizací veřejné zakázky "Digitalizace dokumentů ve Zlínském kraji" dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v termínu do 12.12.2011.

52.

Veřejná zakázka "Vypracování Analýzy současného stavu řízení úřadu a
návrh realizace jeho úprav"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R15/11

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Vypracování analýzy současného stavu řízení
úřadu a návrh realizace jeho úprav" formou otevřeného nadlimitního řízení dle
příloh č. 0642-11-P01 až č. 0642-11-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Martina Hromečková,
DiS., Mgr. Zdeňka Haramijová a náhradníky - JUDr. Kateřina Lisá, Ing. David
Neulinger, Ing. Pavel Kopecký;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka
Haramijová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, RNDr. Ivo Skrášek, Martina
Hromečková, DiS, Mgr. Libor Fusek, Ing. Pavel Kopecký, a náhradníky Mgr. Pavel
Hrubec MBA, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, Ing. David Neulinger, Mgr.
Zdeňka Haramijová, Bedřich Polák, DiS.;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Vypracování Analýzy současného
stavu řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav" Radě Zlínského kraje v termínu do
14.11.2011;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "Vypracování Analýzy současného stavu řízení úřadu a
návrh realizace jeho úprav" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

53.

Střední odborná škola Otrokovice - dodatek č. 4 k nájemní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R15/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední
odbornou školou Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle
přílohy č. 0653-11-P01.

54.

Veřejná zakázka "Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R15/11

schvaluje
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Zajištění
Správy a údržby nemovitostí v objektech Zlínského kraje" formou otevřeného
nadlimitního řízení dle příloh č. 0652-11-P02 až č. 0652-11-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Dagmar Sýnková,
Ing. David Neulinger a náhradníky - Lenka Cyrnerová, Mgr. Pavel Hrubec, MBA,
Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Libor Lukáš, Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Jindřich
Ondruš, Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing. Michal Hanačík, Ing. David Neulinger, Mgr.
Libor Fusek, Ing. Petr Vrbka a náhradníky - Mgr. Josef Slovák, Mgr.Taťána
Nersesjan, Ing. Petr Hradecký, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Dagmar Sýnková, Martina
Hromečková, DiS., Mgr. Zdeňka Haramijová, Lenka Cyrnerová;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech Zlínského
kraje“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0652-11-P01;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech
Zlínského kraje" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do
31.12. 2011;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění Správy a údržby nemovitostí v
objektech Zlínského kraje" Radě Zlínského kraje v termínu do 28.11.2011.

55.

Smlouva o nájmu se společností Dům kultury Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R15/11

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu parkovacích míst části pozemku p. č. 1119/4, ostatní
plocha, k. ú. Zlín, mezi Zlínským krajem a společností Dům kultury, s. r. o., se
sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ 46970100, za nájemné ve výši 336
Kč/m2/rok, dle přílohy č. 0651-11-P01.

56.

Smlouvy o výpůjčce se společností Barum Rallye Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R15/11

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským
krajem a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, se sídlem
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0655-11-P01 a č. 0655-11-P02.

57.

Smlouvy o úhradě pojistného mezi ZK a nemocnicemi ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R15/11

schvaluje
uzavření smluv o úhradě pojistného mezi Zlínským krajem a společnostmi:
1. Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČ 27661989, dle přílohy č. 0649-11-P01;
2. Kroměřížská nemocnice a. s., se sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ
27660532, dle přílohy č. 0649-11-P02;
3. Uherskohradišťská nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0649-11-P03.
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58.

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R15/11

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dny konání domácích ligových hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové
sezoně 2011/2012 v době od 16:00 hod. do 21:00 hod.;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele organizačně zabezpečit umožnění
bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje,
budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu PSG Zlín v
hokejové sezoně 2011/2012.

59.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R15/11

předává
movitý majetek dle přílohy č. 0650-11-P01 k hospodaření příspěvkové organizaci
Dětský domov Vizovice, se sídlem Chrastešovská 65, 763 12 Vizovice, IČ
61716651.

60.

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R15/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0127/2011 dle přílohy č. 0700-11-P01.

61.

Úhrada nákladů z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R15/11

schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 9.727 Kč městu Holešov, IČ 00287172, z
Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje na úhradu nákladů
vynaložených na likvidaci znečištění vodního toku Rusava živočišnými zbytky
způsobeného neznámým původcem.
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62.

Audity nemocnic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R15/11

bere na vědomí
výsledky auditu nemocnic založených Zlínským krajem v oblasti pořízení majetku a
dodavatelských služeb dle příloh č. 0701-11-P01 a č. 0701-11-P02;
ukládá
Ing. Haně Příleské, člence rady, v termínu do 28.11.2011 předložit Radě Zlínského
kraje závěry hloubkové kontroly v oblasti vykazování zdravotní péče na zdravotní
pojišťovny v Kroměřížské nemocnici a. s.

63.

Smlouvy o nájmu s nájemci v 15. budově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R15/11

schvaluje
uzavření:
1. smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Vladimírem Doleželem,
Družstevní 4516, 760 05 Zlín dle přílohy č. 0702-11-P01;
2. smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností AMADEO HOLDING s. r. o.,
Španielova 1299, 163 00 Praha 6, IČ 27370721, dle přílohy č. 0702-11-P02;
3. smlouvy o nájmu nebytových prostor s Ing. Danh Lan Nguyenem, fyzickou
osobou, Příční 3286, 760 01 Zlín, IČ 66472601, dle přílohy č. 0702-11-P03.

Zlín 8. srpna 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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