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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 17. zasedání dne 05.09.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R17/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0815-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 1000/R22/09 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic ve spolupráci Odborem zdravotnictví zpracovat investiční záměr
akce Záchytná protialkoholní stanice ve Zlínském kraji v termínu do 05.09.2011.“ na termín plnění 12.12.2011;
2. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění
28.11.2011;
3. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 14.11.2011;
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 05.09.2011:
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 12.12.2011;
5. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
05.09.2011 investiční záměry na připravované projekty:
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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 19.09.2011;
6. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
05.09.2011 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů.“ - na termín plnění 19.09.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R17/11

bere na vědomí
1. záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad celostátním
finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených dětí pořádaným
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, IČ
00843598, v roce 2011;
2. návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč Arcibiskupství olomouckému, IČ 00445151 , na pořádání
kulturní akce v poutním chrámu ve Štípě u Zlína u příležitosti jubilea 800 let od
narození Přemyslovny svaté Anežky české dne 08.10.2011;
b) ve výši 150.000 Kč Zlínskému krajskému sdružení ČSTV, IČ 70925003, na
činnost v roce 2011 k překlenutí tíživé finanční situace v souvislosti s uvalením
konkurzu na společnost Sazka;
3. návrh na navýšení dotací z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru Kancelář
hejtmana:
a) o částku 20.000 Kč "Folklornímu sdružení Lipta Liptál", IČ 26523752, na
celkovou částku 100.000 Kč na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu
Liptálské slavnosti v roce 2011;
b) o částku 20.000 Kč Folklornímu sdružení České republiky, IČ 00541206, na
celkovou částku 100.000 Kč na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu „Písní
a tancem“ v roce 2011;
c) o částku 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, na
nákup dvou lodí pro veslařský oddíl v Otrokovicích v roce 2011;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí,
Vsetínská 454, IČ 00843598, na pořádání celostátního finále dopravní soutěže
mladých cyklistů sluchově postižených dětí v roce 2011;
b) ve výši 20.000 Kč Charitě sv. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514, na
pořádání Adventního koncertu v roce 2011;
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c) ve výši 20.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Kroměříž, IČ 46998471, na účast
Miroslava Šerbana na Mistrovství světa v boxu v Baku v Azerbajdžánu v roce
2011;
d) ve výši 192.000 Kč Klubu přátel Josefa Masopusta o. s., IČ 22841741, na
realizaci projektu "Pohár Josefa Masopusta" v roce 2011;
2. navýšení dotací z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru Kancelář hejtmana:
a) o částku 20.000 Kč Valašskému souboru písní a tanců Rusava, IČ 18190090,
na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu "Na rynku v Bystřici";
b) o částku 15.000 Kč občanskému sdružení JÁNOŠÍKOV DUKÁT, IČ 22830260,
na pořádání Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR "JANOŠÍKOV
DUKÁT" v roce 2011;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč Arcibiskupství Olomouckému, IČ 00445151, na pořádání
kulturní akce v poutním chrámu ve Štípě u Zlína u příležitosti jubilea 800 let od
narození Přemyslovny svaté Anežky české dne 08.10.2011;
b) ve výši 150.000 Kč Zlínskému krajskému sdružení ČSTV, IČ 70925003, na
činnost v roce 2011 k překlenutí tíživé finanční situace v souvislosti s uvalením
konkurzu na společnost Sazka;
2. navýšení dotací z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru Kancelář hejtmana:
a) o částku 20.000 Kč "Folklornímu sdružení Lipta Liptál", IČ 26523752, na
celkovou částku 100.000 Kč na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu
Liptálské slavnosti v roce 2011;
b) o částku 20.000 Kč Folklornímu sdružení České republiky, IČ 00541206, na
celkovou částku 100.000 Kč na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu „Písní
a tancem“ v roce 2011;
c) o částku 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, na
nákup dvou lodí pro veslařský oddíl v Otrokovicích v roce 2011.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R17/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 467/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Machová, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 275-118003/2010,
- 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 2.000 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 4802/1, ostatní plocha/ostatní komunikace,
v k. ú. Zděchov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
494-434/2010,
3/37

R17/11

- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení VN na pozemcích p. č. 3003/2, p. č. 3003/37, p. č. 3003/155, vše ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Hluk, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1440-119_2/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.800 Kč + DPH;
4. 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 VN na pozemku p. č. 1303/26, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú.
Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 277112/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH;
5. 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 vedení
NN v pozemku p. č. 3547/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Halenkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1107-2499/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného Město Luhačovice, se sídlem nám.
28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 1980/3, p. č.
1980/26, p. č. 1980/56, p. č. 1980/61, p. č. 1980/69, p. č. 1980/73, p. č. 1980/82, p.
č. 1980/83, p. č. 1980/84, vše ostatní plocha, v k. ú. Kladná-Žilín, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 161-60/2010, č. 162-60/2010,
č. 163-60/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
údržbou a opravami vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.050 Kč + DPH;
7. 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:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 2064/4, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Hulín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2683-8506.3/2009,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.265 Kč + DPH;
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8. zřízení věcného břemene pro oprávněného BMP GROUP, s.r.o., se sídlem
Sadová 1050, 687 51 Nivnice, IČ 25516027, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zemní kabelové přípojky VN v pozemku p. č. 2202,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Krhov u Bojkovic, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 152-1.3/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemní kabelové přípojky VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 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 vedení
3 x NN včetně 1 ks rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č. st. 830, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Ostrožské Předměstí, 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 a
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm za vedení a 1.500
Kč/ks rozpojovací skříně, minimálně však 13.900 Kč + DPH;
10. 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 zemního
kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 6080/10, p. č. 6079/12, vše ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 5033-8372/2010 a č. 5034-8373/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky přiměřenými dopravními prostředky v
souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou energetického zařízení ve
smyslu ust. zákona č. 458/2000 Sb.,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 01.11.2010 č. 0911/R22/10, bod 5.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R17/11

schvaluje
záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. nemovitostí
- objektu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1866,
- objektu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1868,
- pozemku p. č. 1866, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 1868, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 1867, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 1869, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín;
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2. nemovitostí
- pozemku p. č. 1961, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavby bez čp/če, jiná stavba na p. č. 1961,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín.

5.

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R17/11

schvaluje
zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2011, dle
přílohy č. 0794-11-P01;
bere na vědomí
návrh na:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0046/2011 dle přílohy č. 0794-11-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0047/2011 dle přílohy č. 0794-11-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0046/2011 dle přílohy č. 0794-11-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0047/2011 dle přílohy č. 0794-11-P03.

6.

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R17/11

schvaluje
uzavření darovací smlouvy se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, IČ 70887306, dle přílohy č. 0795-11P01.

7.

Sociální služby - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R17/11

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Centra
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., IČ 70850992, dle přílohy č.
0788-11-P01;
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jmenuje
výběrovou komisi ve složení Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Jana Chovancová, Ing.
Aranka Medková Pekárková, Ing. Alena Grebíková a Mgr. Lubomír Smékal.

8.

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R17/11

stanovuje
1. s účinností od 01.09.2011 plat PhDr. Vladimíře Vyoralové, zástupkyni
statutárního orgánu Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 079111-P01,
2. s účinností od 01.10.2011 plat Mgr. Ladislavu Mlčochovi, řediteli Základní školy
praktické Halenkov, IČ 70238944, dle přílohy č. 0791-11-P02.

9.

Odměny neuvolněným členům ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R17/11

bere na vědomí
měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od
09.08.2011 dle přílohy č. 0790-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od 09.08.2011 dle přílohy č. 0790-11P01.

10.

SPZ Holešov - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R17/11

bere na vědomí
1. zprávu o financování projektu "SPZ Holešov" dle přílohy č. 0777-11-P03;
2. návrh na rozpočtové opatření:
a) č. ZZK/0048/2011 dle přílohy č. 0777-11-P04,
b) č. ZZK/0049/2011 dle přílohy č. 0777-11-P05,
c) č. ZZK/0050/2011 dle přílohy č. 0777-11-P06;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření:
a) č. ZZK/0048/2011 dle přílohy č. 0777-11-P04,
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b) č. ZZK/0049/2011 dle přílohy č. 0777-11-P05,
c) č. ZZK/0050/2011 dle přílohy č. 0777-11-P06;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0146/2011 dle přílohy č. 0777-11-P07.

11.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R17/11

bere na vědomí
návrh na:
1. uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Zlínským krajem a
společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ
27689841, za podmínek dle přílohy č. 0779-11-P01;
2. bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje, včetně veškerých
jejich součástí a příslušenství, a to:
- p. č. 3535/6, ostatní plocha,
- p. č. 3520/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj,
Katastrálním pracovištěm Holešov, na LV č. 10001 pro katastrální území Holešov,
obec Holešov, od města Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ
00287172, s tím že náklady spojené s převodem uhradí Zlínský kraj;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Zlínským krajem a
společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ
27689841, za podmínek dle přílohy č. 0779-11-P01;
2. bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje, včetně veškerých
jejich součástí a příslušenství, a to:
- p. č. 3535/6, ostatní plocha,
- p. č. 3520/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj,
Katastrálním pracovištěm Holešov, na LV č. 10001 pro katastrální území Holešov,
obec Holešov, od města Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ
00287172, s tím že náklady spojené s převodem uhradí Zlínský kraj;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti města Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172, 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 životního prostředí
kolaudační souhlas č. j. ŽP/3960/26770/2009/Ve ze dne 27.11.2009 na pozemcích
p. č. 1994/2 a p. č. 1994/3 v k. ú. Holešov, v rozsahu dle geometrického plánu č.
1514-133/2009 ze dne 15.10.2009,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou potrubí vodovodu DN 250,
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na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 2.420 Kč + DPH s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti města Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172, strpět:
- umístění kanalizace, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní
vody, k níž byl vydán Městským úřadem v Holešově, odborem životního prostředí
kolaudační souhlas č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve ze dne 30.11.2009 na pozemcích
p. č. 953/4 a p. č. 953/14 v k. ú. Všetuly, v rozsahu dle geometrického plánu č.
1283-15/2011 ze dne 17.02.2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 2.149 Kč + DPH s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

12.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R17/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Deklaraci o porozumění č. D/2148/2010/STR, uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností MITAS a. s., IČ 00012190, se sídlem Švehlova
1900/3, 106 25 Praha 10, dle přílohy č. 0783-11-P02.

13.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R17/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „Investiční
příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Dopravní
infrastruktura uvnitř PZ“ dle příloh č. 0780-11-P01 až č. 0780-11-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
uchazečem Sdružení Průmyslová zóna Holešov,vedoucí účastník sdružení
EUROVIA CS, a. s. , se sídlem Národní 10,
113 19 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 0780-11-P03.
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15.

Zdravotnictví - dodávky staveb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R17/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 22.08.2011 č. 0638/R16/11;
bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce:
„Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. –
zateplení objektů“ dle příloh č. 0782-11-P02 až č. 0782-11-P03;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby uzavřené s
uchazečem ve sdružení s názvem Sdružení SYNER Morava, a. s., a SYNER s. r.
o. - účastníci sdružení SYNER Morava, a. s., 1. máje 532, Kroměříž, IČ 63493675,
a SYNER, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, IČ 48292516, dle přílohy č.
0782-11-P04;
2. zadání veřejné zakázky na dodávku stavebních prací akce: "Krajská nemocnice
T. Bati, a. s. - Budova č. 12 - stavební úpravy" formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle příloh č. 0782-11-P06 až č. 0782-11-P14;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec,
Ing. David Neulinger, a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. František
Mikeštík, Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol
Muránsky, Petr Ruber, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Lenka Cyrnerová,
DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Jana Stašková, 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 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č. 12 - stavební
úpravy“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0782-11-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit plnou moc společnosti RTS, a. s., k veřejné
zakázce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č. 12 – stavební úpravy" k
podpisu v termínu do 12.09.2011.
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16.

Kultura - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R17/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.12.2010 č. 1080/R25/10 v části
schvaluje, dle přílohy č. 0781-11-P09;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
789/03/090/050/08/11 "Hvězdárna Valašské Meziříčí - odstranění havarijního stavu
budov - 1. etapa" dle přílohy č. 0781-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2011 dle přílohy č. 0781-11-P02;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na rok 2011, dle přílohy č. 0781-11P03;
4. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
791/03/090/051/08/11 "Hvězdárna Valašské Meziříčí - Brána do vesmíru" dle
přílohy č. 0781-11-P04;
5. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
798/03/090/052/08/11 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - oprava hradu
Malenovice" dle přílohy č. 0781-11-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0144/2011 dle přílohy č. 0781-11-P06;
7. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy, IČ 00089982, na rok 2011, dle přílohy č. 0781-11P07;
8. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
654/03/090/041/11/09 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - přístavba
depozitáře v Otrokovicích - 1. etapa" dle přílohy 0781-11-P08;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí - odstranění
havarijního stavu budov - 1. etapa";
2. příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. oprava hradu Malenovice";
ukládá
příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí zabezpečit přípravu
projektové žádosti a předložit projektovou žádost na projekt "Brána do vesmíru"
včetně všech povinných příloh do výzvy Operačního programu Přeshraniční
spolupráce č. OPSRCS/2011/03 v souladu s investičním požadavkem č.
791/3/090/051/08/11, v termínu do 31.10.2011;
bere na vědomí
návrh na zajištění spolufinancování příspěvkové organizace Zlínského kraje
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na projekt "Brána do vesmíru" ve výši
397.000 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů Hvězdárny Valašské
Meziříčí v projektu) dle přílohy č. 0781-11-P04;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění spolufinancování příspěvkové
organizace Zlínského kraje Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na projekt
"Brána do vesmíru" ve výši 397.000 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů
Hvězdárny Valašské Meziříčí v projektu) dle přílohy č. 0781-11-P04.

17.

Projekt: "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), 1.
etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R17/11

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 07.12.2009 č. 1234/R25/09, kterým Rada
Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec projektu "Silnice III/50736:
Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)" dle příloh č. 1256-09-P01 a č.
1256-09-P02;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.04.2011 č. 0339/R08/11, kterým Rada
Zlínského kraje schválila změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu
"Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)" dle příloh č.
0393-11-P01 a č. 0393-11-P02;
schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) –
Červený Kameň (SR), I. etapa" dle příloh č. 0784-11-P01 a č. 0784-11-P02;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
předložit aktualizaci investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
č. 772/3/110/169/05/11 k akci "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený
Kameň (SR)" v souladu s projektovým a finančním rámcem dle příloh č. 0784-11P01 a č. 0784-11-P02 v termínu do 17.10.2011;
2. příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
zabezpečit přípravu projektové žádostí a předložit projektovou žádost na projekt
"Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa" včetně
všech povinných příloh do výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce č.
OPSRCS/2011/03 v souladu s projektovýnm a finančním rámcem dle příloh č.
0784-11-P01 a č. 0784-11-P02, v termínu do 31.10.2011;
bere na vědomí
návrh na:
1. zrušení usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 27.04.2011 č.
0496/Z15/11 - část schvaluje, bod 1, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválilo zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na projekt "Silnice III/50736:
Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)" ve výši 30.166.287 Kč (tj. 45,31 % z
celkových uznatelných nákladů v projektu) v souladu s přílohou č. 0393-11Z-P02;
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2. schválení zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na projekt "Silnice III/50736:
Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR) - I. etapa" ve výši 1.880.000 Kč (tj.
10 % z celkových uznatelných nákladů v projektu) v souladu s přílohou č. 0784-11P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 27.04.2011 č.
0496/Z15/11 - část schvaluje, bod 1, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválilo zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na projekt "Silnice III/50736:
Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)" ve výši 30.166.287 Kč (tj. 45,31 % z
celkových uznatelných nákladů v projektu) v souladu s přílohou č. 0393-11Z-P02;
2. schválit zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na projekt "Silnice III/50736:
Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR) - I. etapa" ve výši 1.880.000 Kč (tj.
10 % z celkových uznatelných nákladů v projektu) v souladu s přílohou č. 0784-11P02.

18.

Veřejná zakázka "Koncepce návaznosti spojů veřejné linkové a drážní
dopravy na městské hromadné dopravy v lokalitách Vsetín, Valašské
Meziříčí, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zlín"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R17/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Koncepce návaznosti spojů veřejné linkové a
drážní dopravy na městské hromadné dopravy v lokalitách Vsetín, Valašské
Meziříčí, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zlín“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení ve znění příloh č. 0786-11-P01 až č. 0786-11-P06 výzvou zájemcům
uvedeným v příloze č. 0786-11-P07 a současným uveřejněním výzvy na
internetové adrese Zlínského kraje a na stránkách www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing. Petr Zahálka,
Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Petra
Pilčíková, Ing. David Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka
Foltýnová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Milan Filip, Ing. Jiří Šošolík,
Ing. Miroslav Řihák, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Libor Sláčík, Ing. František Brachtl, Ing. David
Neulinger;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky "Koncepce návaznosti spojů veřejné linkové a drážní dopravy na
městské hromadné dopravy v lokalitách Vsetín, Valašské Meziříčí,
Uherské Hradiště, Kroměříž, Zlín" dle zákona č. 137/2006 Sb.,
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o veřejných zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 28.11.2011.

19.

Dodatek č. 1 investičního záměru projektu KORIS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R17/11

schvaluje
1. změnu č. 2 projektového záměru a finančního rámce individuálního projektu
"Komplexní odbavovací řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve
Zlínském kraji" dle příloh č. 0768-11-P01 a č. 0768-11-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
744/3/120/001/11/10 na akci "KORIS-komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji" dle příloh č. 0768-11-P03 až č. 076811-P08.

20.

Koordinátor veřejné dopravy - smlouva o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R17/11

bere na vědomí
návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 64.392
Kč z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a společností Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01
Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 0770-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
investiční dotace ve výši 64.392 Kč z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským
krajem a společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se
sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 0770-11P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0145/2011 dle přílohy č. 0770-11-P02.

21.

Koordinátor veřejné dopravy - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R17/11

bere na vědomí
1. návrh na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0336/2011/DOP, uzavřené
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mezi Zlínským krajem a společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje,
s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č.
0769-11-P01;
2. návrh na snížení účelové neinvestiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č.
D/0336/2011/DOP společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r.
o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, o částku 577.500 Kč
na celkovou částku 1.347.500 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0336/2011/DOP, uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 0769-11-P01;
2. snížení účelové neinvestiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č.
D/0336/2011/DOP společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r.
o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, o částku 577.500 Kč
na celkovou částku 1.347.500 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0141/2011, dle přílohy č. 0769-11-P02.

22.

Kultura - investiční dotace, převod z rezervního fondu do investičního fondu,
změna investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R17/11

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Krajská knihovna Františka Bartoše, IČ 70947422, k posílení investičního fondu ve
výši 350.000 Kč, dle přílohy č. 0802-11-P04;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0142/2011 dle přílohy č. 0802-11-P01,
2. poskytnutí investiční dotace Muzeu Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ
00091138, ve výši 111.000 Kč na pořízení osobního automobilu za podmínek
stanovených v rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 0802-11P02,
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2011 příspěvkové
organizace Krajská knihovna Františka Bartoše, IČ 70947422, dle přílohy č. 080211-P05,
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2011 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 0802-11-P06.
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23.

Projekt Velehrad 2013 - celostátní spolupráce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R17/11

schvaluje
změnu č. 1 návrhu projektu Velehrad 2013 dle přílohy č. 0803-11-P01.

24.

PF01-11 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK poskytnutí dotací - 2. část

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R17/11

bere na vědomí
a) návrh na schválení výjimky z pravidel PF01-11 Podprogramu vodohospodářská
infrastruktura v obcích Zlínského kraje pro projekt města Vizovice nazvaný
"Doplnění vodovodu města Vizovice", spočívající v poskytnutí investiční dotace
navzdory přidělení nižší priority, než která je podprogramem pro udělení podpory
vyžadována;
b) návrh na poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů vodohospodářské
infrastruktury v rámci PF01-11 Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v
obcích Zlínského kraje v členění:
1. město Vizovice, IČ 00284653, dotace ve výši 3.405.000 Kč na akci Doplnění
kanalizace města Vizovice;
2. město Vizovice, IČ 00284653, dotace ve výši 321.000 Kč na akci Doplnění
vodovodu města Vizovice;
3. obec Zahnašovice, IČ 00287890, dotace ve výši 1.610.000 Kč na akci
Vypouštění odpadních vod z obce Zahnašovice;
c) návrh na navýšení investičních dotací na realizaci projektů vodohospodářské
infrastruktury mimo pravidla PF01-11 Podprogramu vodohospodářská
infrastruktura v obcích Zlínského kraje v členění:
1. navýšení dotace z původní částky 427.500 Kč na čásku 1.979.500 Kč obci
Bílovice, IČ 00290793, na akci Dostavba vodohospodářské infrastruktury v obci
Bílovice;
2. navýšení dotace z původní částky 265.700 Kč na částku 1.234.000 Kč obci
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, na akci Vodovod Želechovice nad
Dřevnicí-Maršovy;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) schválení výjimky z pravidel PF01-11 Podprogramu vodohospodářská
infrastruktura v obcích Zlínského kraje pro projekt města Vizovice nazvaný
"Doplnění vodovodu města Vizovice", spočívající v poskytnutí investiční dotace
navzdory přidělení nižší priority, než která je podprogramem pro udělení podpory
vyžadována;
b) poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů vodohospodářské
infrastruktury v rámci PF01-11 Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v
obcích Zlínského kraje v členění:
1. město Vizovice, IČ 00284653, dotace ve výši 3.405.000 Kč na akci Doplnění
kanalizace města Vizovice;
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2. město Vizovice, IČ 00284653, dotace ve výši 321.000 Kč na akci Doplnění
vodovodu města Vizovice;
3. obec Zahnašovice, IČ 00287890, dotace ve výši 1.610.000 Kč na akci
Vypouštění odpadních vod z obce Zahnašovice;
c) navýšení investičních dotací na realizaci projektů vodohospodářské
infrastruktury mimo pravidla PF01-11 Podprogramu vodohospodářská
infrastruktura v obcích Zlínského kraje v členění:
1. navýšení dotace z původní částky 427.500 Kč na čásku 1.979.500 Kč obci
Bílovice, IČ 00290793, na akci Dostavba vodohospodářské infrastruktury v obci
Bílovice;
2. navýšení dotace z původní částky 265.700 Kč na částku 1.234.000 Kč obci
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, na akci Vodovod Želechovice nad
Dřevnicí - Maršovy.

25.

Sociální služby - změna investičního fondu na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R17/11

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2011 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, dle přílohy č. 0799-11P01.

26.

Sociální služby - zrušení zařízení a bezúplatný převod majetku na město
Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R17/11

bere na vědomí
1. zrušení zařízení Domov s chráněným bydlením Vsetín-Ohrada, začleněného do
příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a v něm
poskytovaných sociálních služeb typu chráněné bydlení - identifikátor 4730369 a
typu odlehčovací služby - identifikátor 5893562, k 31.12.2011;
2. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0796-11-P02, k 31.12.2011, který se
vztahuje k poskytování služby chráněné bydlení a odlehčovací služby v zařízení
Domov s chráněným bydlením Vsetín-Ohrada, a který je obsažen v inventurním
soupise vypracovaném k 31.07.2011, z majetku předaného k hospodaření
Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, IČ 49562827, a darování
tohoto majetku městu Vsetín, IČ 00304450, s účinností od 01.01.2012;
3. uzavření darovací smlouvy k movitému majetku s městem Vsetín, IČ 00304450,
dle přílohy č. 0796-11-P01;
4. dodatek č. 11 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0796-11-P03;
5. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí
nabyvatel
a) pozemku p. č. 6511, zastavěná plocha a nádvoří,
b) stavby č. p. 1846, ubytovací zařízení, na p. č. 6511,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10256 pro obec a k. ú. Vsetín,
do vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, dle
darovací smlouvy v příloze č. 0796-11-P05;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. zrušení zařízení Domov s chráněným bydlením Vsetín-Ohrada, začleněného do
příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a v něm
poskytovaných sociálních služeb typu chráněné bydlení - identifikátor 4730369 a
typu odlehčovací služby - identifikátor 5893562, k 31.12.2011;
2. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0796-11-P02, k 31.12.2011, který se
vztahuje k poskytování služby chráněné bydlení a odlehčovací služby v zařízení
Domov s chráněným bydlením Vsetín-Ohrada, a který je obsažen v inventurním
soupise vypracovaném k 31.07.2011, z majetku předaného k hospodaření
Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, IČ 49562827, a darování
tohoto majetku městu Vsetín, IČ 00304450, s účinností od 01.01.2012;
3. uzavření darovací smlouvy k movitému majetku s městem Vsetín, IČ 00304450,
dle přílohy č. 0796-11-P01;
4. dodatek č. 11 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0796-11-P03;
5. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí
nabyvatel
a) pozemku p. č. 6511, zastavěná plocha a nádvoří,
b) stavby č. p. 1846, ubytovací zařízení, na p. č. 6511,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10256 pro obec a k. ú. Vsetín,
do vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, dle
darovací smlouvy v příloze č. 0796-11-P05.

27.

Projekt "Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních" podlicenční smlouva s MPSV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R17/11

schvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění development center
D/2221/2009/ŘDP s dodavatelem Image Lab s. r. o., se sídlem Kundratka 1994/20,
180 00 Praha 8, IČ 25097253, dle přílohy č. 0801-11-P01;
2. uzavření podlicenční smlouvy s Českou republikou - Ministerstvem práce a
sociálních věcí, IČ 00551023, dle příloh č. 0801-11-P02 až č. 0801-11-P06;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu dodatek a
smlouvu dle příloh č. 0801-11-P01 až č. 0801-11-P06 v termínu do 31.10.2011 a
zajistit, aby podlicenční smlouva s Českou republikou-Ministerstvem práce a
sociálních věcí, IČ 00551023, dle příloh č. 0801-11-P02 až č. 0801-11-P06
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byla za Zlínský kraj podepsána až poté, co bude uzavřen dodatek dle přílohy č.
0801-11-P01.

28.

Předpoklad financování sociálních služeb ze státního rozpočtu v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R17/11

bere na vědomí
informace o financování sociálních služeb poskytovaných na území Zlínského
kraje v roce 2012 dle přílohy č. 0798-11-P01.

29.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R17/11

odvolává
členku Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci
kriminality Ing. Kateřinu Daňkovou s účinností od 06.09.2011;
jmenuje
Mgr. Vojtěcha Řehoříka členem Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou
prevenci a prevenci kriminality s účinností od 06.09.2011.

30.

Zdravotnictví - investiční požadavek, dodatek č. 1 investičního požadavku a
změna IF č. 4 v roce 2011 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R17/11

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
797/2/170/141/08/11 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - Vozidlo RV" dle přílohy č. 0808-11P01 o celkových nákladech 790.000 Kč;
2. dodatek č. 1 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
775/2/170/140/05/11 - 01/08/11 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - Defibrilátory" dle přílohy
č. 0808-11-P02 o celkových nákladech 1.700.000 Kč;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, dle
přílohy č. 0808-11-P03;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce a přizváním zástupců
Zlínského kraje do jednotlivých komisí;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, zpracovat "Koncepci zavádění systému RandezVous", včetně vyhodnocení ekonomických, personálních a zdravotnických přínosů
a dopadů v termínu do 17.10.2011.

31.

Zdravotnictví - snížení příspěvku na provoz, změna závazných objemů
prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R17/11

schvaluje
1. navýšení závazného objemu prostředků na platy o částku 40.000 Kč na
konečnou výši 8.123.552 Kč, u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí, IČ
00851710, dle přílohy č. 0807-11-P01;
2. snížení závazného objemu prostředků na platy o částku 323.000 Kč na
konečnou výši 7.923.000 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady o částku 65.000 Kč na konečnou výši 93.000 Kč, u příspěvkové
organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0807-11-P01;
3. snížení příspěvku na provoz od zřizovatele o částku 370.000 Kč na konečnou
výši 13.150.000 Kč, u příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281,
dle přílohy č. 0807-11-P02.

32.

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů
nehrazených ze zdravotního pojištění (odvoz a odstranění nepoužitelných
léčiv)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R17/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0139/2011 dle přílohy č. 0805-11-P01.
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33.

Zdravotnictví - záměr výpůjčky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R17/11

schvaluje
záměr výpůjčky pozemku p. č. 885/7 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou do 31.12.2025.

34.

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R17/11

bere na vědomí
a) návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v
členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín", IČ 00350834,
ve výši 15.000 Kč na 64. ročník tradičního atletického závodu "Přes valašské
kotáry - běh Zlínem";
2. "HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633, ve výši 12.000 Kč na Letní integrační tábor
Klubu dětí a mládeže;
3. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 8.000 Kč na Halový
mezinárodní fotbalový turnaj přípravek;
4. Handball Club Zlín, IČ 49157582, ve výši 35.000 Kč na XI. ročník mezinárodního
házenkářského turnaje "HOLIDAY CUP 2011";
5. Handball Club Zubří, IČ 46531378, ve výši 25.000 Kč na Evropsky pohár
"Challenge Cup 2011" (Gorazde - Bosna a Hercegovina);
6. HOKEJOVÝ CLUB BBSS, Brumov-Bylnice, IČ 40994961, ve výši 15.000 Kč na
Mezinárodní hokejový turnaj žáků (ročník 1999-2001) "Valachia Grand Prix 2011";
7. Obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 8.000 Kč na 3. ročník "miniDUATLON
2011";
8. Obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 5.000 Kč na Mezinárodní pohárová soutěž
hasičů "RATIBOŘSKÁ JAMA";
9. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní celostátní
plavecká soutěž "Vánoční cena Zlína v plavání 2011";
10. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 20.000
Kč na akce:
a) Světový pohár ve střelbě z polní kuše "Bohemia World Cup 2011": 7.000 Kč,
b) Turnaj v házené žen "Tirex cup 2011": 13.000;
11. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 9.000 Kč
na Mistrovství České republiky věkových skupin ve skocích na trampolíně;
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12. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v
celkové výši 20.000 Kč na akce:
a) 15. ročník "Vánoční pohár v Bench pressu": 5.000 Kč,
b) 54. ročník mezinárodního silničního závodu "Slovácký běh": 15.000 Kč;
13. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 30.000 Kč na X. ročník
mezinárodního turnaje ve volejbale mužů "Zlín cup 2011";
14. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437,
ve výši 10.000 Kč na Alarm revue;
b) návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje na podporu projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních
odvětvích v členění:
1. "Cyklo Bulis", IČ 47935791, ve výši 25.000 Kč na Barbora Machulková
(cyklistika - sportovní příprava 2011);
2. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, v celkové výši 30.000 Kč na projekty:
a) Karel Beníček (plavání - sportovní příprava 2011): 15.000 Kč,
b) Kateřina Kuldová (plavání handicapovaných - sportovní příprava 2011): 15.000
Kč;
3. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši
20.000 Kč na projekty:
a) Kateřina Solanská (skoky na trampolíně - sportovní příprava 2011): 10.000 Kč,
b) Adam Sült (skoky na trampolíně - sportovní příprava 2011): 10.000 Kč;
c) návrh na změnu názvu příjemce dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0484/Z15/11 ze dne 27.04.2011
v části schvaluje bod 8 se název příjemce dotace „Střední průmyslová škola
Uherský Brod“ ruší a nově zní „Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod“;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v členění:
1. "DĚTEM", obecně prospěšná společnost, Zlín, IČ 25583611, ve výši 30.000 Kč
na XII. ročník soutěže v netradičních sportovních disciplínách "Zlínský vorvaň
2011";
2. "KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, o. s.", Kroměříž, IČ 60575654, ve
výši 5.000 Kč na Mezinárodní tenisový turnaj ve čtyřhře "O pohár přátelství 2011";
3. 1.DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 8.000 Kč na PMEZ
ženských družstev v minigolfu (Vergiate - Itálie);
4. ASPOT HULÍN, IČ 26987635, ve výši 8.000 Kč na Amatérský závod v triatlonu
"Hulmen 2011";
5. AUTO KLUB v AČR, Březolupy, IČ 62831950, ve výši 8.000 Kč na Závod na
ploché dráze "I. liga družstev ČR + junioři do 125 ccm";
6. AUTOKLUB Vsetín - město v AČR, IČ 65469372, ve výši 30.000 Kč na VIII.
Alza.cz - Partr rally Vsetín 2011;
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7. AVZO TSČ ČR Zděchov, IČ 47997800, ve výši 10.000 Kč na 40. ročník
motokrosového závodu "Zděchovská grapa";
8. CYKLO MXM Hulín občanské sdružení, IČ 47934492, ve výši 7.000 Kč na
Silniční cyklistický závod jednotlivců "MXM TOUR 2011";
9. Czech Apnea Team, Zlín, IČ 26581027, ve výši 8.000 Kč na 4. ročník závodu ve
freedivingu "Zlín Cup 2011";
10. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 5.000 Kč na Mikulášský
mezinárodní turnaj v kopané žen;
11. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV, IČ 47935251, ve výši 70.000 Kč na 18. ročník
závodu horských kol "Bikemaraton Drásal";
12. EWH REJNOCI Zlín o.s., IČ 22820558, ve výši 10.000 Kč na ČESKÁ EWH
LIGA 2011 (3. a 4. kolo - Praha);
13. FC ELSEREMO Brumov, IČ 18810721, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní
halový fotbalový turnaj přípravek;
14. FC TRIODYN BYLNICE, o.s., IČ 18810730, ve výši 30.000 Kč na Soustředění
a mezinárodní halový turnaj žáků v malé kopané;
15. Golf Club Lázně Kostelec u Zlína, IČ 26614979, ve výši 10.000 Kč na 4. ročník
golfového turnaje "O putovní pohár hejtmana Zlínského kraje";
16. Golf club Uherské Hradiště, IČ 27025306, ve výši 10.000 Kč na Golfový turnaj
pro děti a mládež "JUNIOR GOLF CUP NA JEZERECH";
17. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ
00559504, ve výši 4.000 Kč na Festival studentských kapel 2011;
18. Helena Křiváčková, bytem Větrné 1037, 686 05 Uherské Hradiště, ve výši
8.000 Kč na Mezinárodní turnaj v showdownu (Švédsko);
19. Ing. Josef Varaja, Vsetín, IČ 18502199, ve výši 20.000 Kč na 9. ročník závodu
horských kol "Valašský MTB král";
20. Jezdecký klub Pravčice Občanské Sdružení, IČ 27052222, ve výši 5.000 Kč na
Jezdecké závody "I. skokové derby v Pravčicích";
21. Jezdecký klub RAMIR, o. s., Otrokovice, IČ 26601508, ve výši 5.000 Kč na
Jezdecké hobby závody na Bělově;
22. Jezdecký klub SPORT Pravčice, IČ 47934859, ve výši 7.000 Kč na 34. ročník
jezdeckých parkurových závodů "Hanácký pohár";
23. Jezdecký klub Zlín, IČ 18559883, ve výši 8.000 Kč na Jezdecké soutěže v
parkurovém skákání "Hobby jezdecké závody Zlín";
24. JK HANÁ, o. s., Kroměříž, IČ 67024866, ve výši 10.000 Kč na Jezdecké
parkurové závody "Pohár Zlínského kraje";
25. JK PRUSINOVICE o. s., IČ 26595516, ve výši 5.000 Kč na Jezdecké hobby
závody;
26. JUVACYKLO TEAM, Uherské Hradiště, IČ 26526662, ve výši 15.000 Kč na
JUVACYKLO MTB CROSS COUNTRY A DĚTSKÝ CYKLODEN;

23/37

R17/11

27. KČT VALAŠSKO Vsetín, IČ 65891180, ve výši 10.000 Kč na 21. ročník
"Mezinárodní týden turistiky na Valašsku";
28. Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o. s., IČ 18189776, ve výši 10.000 Kč
na Závod oblastního žebříčku v orientačním běhu "Pohár Hanáckých Athén";
29. Klub přátel ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí, IČ 70238511, ve výši 9.000 Kč
na Drápačka aneb závody ve sportovním lezení;
30. Klub tradičního karate Zlín, IČ 27006557, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství
Evropy v tradičním karate (Jeruzalém - Izrael);
31. Krajská rada AŠSK ČR Zlínský kraj, Holešov, IČ 70930139, ve výši 3.000 Kč
na Halový turnaj žáků a žákyň v kopané;
32. Lukostřelecký klub 3D Mrlínek, IČ 26642701, ve výši 6.000 Kč na Mezinárodní
lukostřelecký závod 3D "MIKULÁŠSKÁ 2011";
33. Mažoretky Aleny Rafajové, o. s., Zahnašovice, IČ 22860355, ve výši 10.000 Kč
na Mistrovství Evropy mažoretek (Bath - Velká Británie);
34. Mažoretky Holešov, o. s., IČ 22839089, ve výši 6.000 Kč na Soutěžní přehlídka
mažoretek (Němčice nad Hanou);
35. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 30.000 Kč na 15. ročník
mezinárodního nohejbalového turnaje "Valach OPEN 2011";
36. Občanské sdružení pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada, IČ 69211647,
ve výši 4.000 Kč na 8. ročník "Mezinárodní atletické závody ve Vsetíně";
37. Občanské sdružení Valašská 24, Bystřička, IČ 22683372, ve výši 50.000 Kč na
Mezinárodní závod horských kol "VALAŠSKÁ 24";
38. OFF ROAD 4x4, Vsetín, IČ 26548976, ve výši 20.000 Kč na 9. Internext rally
Vsetín 2011;
39. Racketlon klub Vsetín, o. s., IČ 26558238, ve výši 7.000 Kč na 4. VALAŠSKÝ
RACKETLON - RACKETLON CZECH TOUR 2011;
40. REDNECKS BOWL o. s., Březolupy, IČ 22857842, ve výši 15.000 Kč na 4.
ročník turnaje v Americkém fotbale "Rednecks Bowl 2011";
41. Sbor dobrovolných hasičů Babice, IČ 65469241, ve výši 5.000 Kč na Extraliga
ČR v požárním útoku v kategorii mužů a žen;
42. Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov, IČ 67027288, ve výši 5.000 Kč na
Soutěž v požárním útoku "O putovní pohár SDH Velký Ořechov";
43. Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín, IČ 26651432, ve
výši 10.000 Kč na 5. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané "Zlínský
pohár 2011";
44. SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., IČ 18189172, ve výši 35.000 Kč na 3.
ročník "Mezinárodní fotbalový turnaj žáků U15 a mladších";
45. SPORT centrum BYLNICE "středisko pro volný čas", IČ 69653445, ve výši
5.000 Kč na 6. ročník kuželkářského turnaje "VLÁRA Cup";
46. SPORT PRO ŽIVOT 2008, Zlín, IČ 22725407, ve výši 11.000 Kč na II. ročník
závodu na kolečkových bruslích;
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47. Sportovní klub Míkovice, IČ 26632411, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství České
republiky v bikrosu jednotlivců a družstev;
48. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 7.000 Kč na Mistrovství
České republiky mladších žáků ve vzpírání;
49. Sportovní klub Rusava, o. s., IČ 46998161, ve výši 60.000 Kč na VIII. ročník
závodu horských kol "FORCE RUSAVSKÁ 50ka";
50. Sportovní klub Spartak Hulín, IČ 18188541, ve výši 4.000 Kč na 4. ročník
"Turnaj mladších a starších žáků se stolním tenisu";
51. Sportovní klub Žeranovice, o. s., IČ 18190146, ve výši 5.000 Kč na Fotbalový
turnaj mladších žáků "Žeranovice 2011";
52. Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, ve výši 8.000 Kč na 4. ročník pohárového
závodu v moderní gymnastice "Zlín cup 2011";
53. Stanislav Duháň, Luhačovice, IČ 69669724, ve výši 10.000 Kč na Závod pro
mládež ve sjezdu horských kol;
54. Středisko volného času, příspěvková organizace, Holešov, IČ 75088606, ve
výši 5.000 Kč na Všetulský festival pódiových skladeb;
55. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 4.000 Kč na
Badmintonový turnaj žáků středních škol ve Vsetíně;
56. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, ve výši 7.000 Kč na 4. ročník "Turnaj ve florbalu pro domovy mládeže
Zlínského kraje";
57. Svaťa Božák ultracycling, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 22852999, ve výši
20.000 Kč na Silniční cyklistický ultramaraton 2200km NONSTOP! (Rakousko);
58. Šachový klub Staré Město, IČ 26552001, ve výši 10.000 Kč na 9. ročník
mezinárodního šachového turnaje "FIDE OPEN STARÉ MĚSTO 2011";
59. Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice, IČ 61703320, ve výši 7.000 Kč na 14.
ročník "Štěpánský turnaj v sálové kopané";
60. Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČ 22848410, ve výši 8.000 Kč
na Mezinárodní soutěž ve vzpírání "Vánoční Pohár Zlínského kraje mládeže";
61. Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, IČ 62334964, ve výši 5.000 Kč na Přebor
žáků a studentů základních škol města Vsetín ve stolním tenisu;
62. Tělocvičná jednota Sokol Zlín-Prštné, IČ 65823061, ve výši 15.000 Kč na
Mistrovství České republiky v sálové cyklistice;
63. Tělovýchovná jednota Chropyně, IČ 00545333, ve výši 3.000 Kč na Turnaj
družstev a jednotlivců ve stolním tenise;
64. Tělovýchovná jednota Malenovice, IČ 46307354, ve výši 7.000 Kč na
Mistrovství světa amatérů v GO "6th Korea Prime Minister Cup international
Amateur" (Pohang City - Korea);
65. Tělovýchovná jednota Mrlínek, IČ 47933712, ve výši 5.000 Kč na 40. ročník
mezinárodního turnaje ve fotbale "O pohár zemské osy";
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66. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 10.000 Kč
na XIX. ročník soutěže v rychlostní kanoistice "Mezinárodní mistrovství Moravy
Slovácká 500";
67. Tělovýchovná jednota Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 9.000 Kč na
Finálový závod Krajského žebříčku v orientačním běhu 2011;
68. Tělovýchovná jednota Sokol Branky, IČ 64124037, ve výši 3.000 Kč na 39.
ročník "Štěpánský turnaj v bleskovém šachu";
69. Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička, IČ 68898398, ve výši 9.000 Kč na 11.
ročník mezinárodního nohejbalového turnaje "Bystřičská smeč 2011";
70. Tělovýchovná jednota Sokol Huštěnovice, IČ 61704181, ve výši 5.000 Kč na
Fotbalový turnaj starších přípravek v Huštěnovicích;
71. Tělovýchovná jednota Sokol Slopné, IČ 46307451, ve výši 8.000 Kč na 7.
ročník krosu "Slopenská desítka";
72. Tělovýchovná jednota Sokol Valašská Bystřice, IČ 48773603, ve výši 8.000 Kč
na Mezinárodní šachový festival;
73. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 5.000 Kč na Fotbalový
turnaj "Topolský putovní pohár";
74. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., IČ 00535109, ve výši 5.000 Kč
na Mezinárodní družební dorostenecký turnaj v kuželkách;
75. Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov, IČ 65822749, ve výši 10.000 Kč na
Mistrovství České republiky ve voltiži (Albertovec);
76. Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, IČ 64422526, ve výši 7.000 Kč na 11.
ročník mezinárodního tenisového turnaje "Hostýnský pohár vozíčkářů 2011";
77. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 8.000 Kč na Celostátní
turnaj mladšího žactva v tenise "Memoriál Věry Sukové";
78. TJ Prusinovice, o. s., IČ 47933721, ve výši 5.000 Kč na Halové mládežnické
fotbalové turnaje;
79. TJ Spartak Hluk, o. s., IČ 00395455, v celkové výši 15.000 Kč na akce:
a) 7. ročník "Celostátní florbalový turnaj SLOVÁCKÝ POHÁR 2011": 5.000 Kč,
b) 19. ročník "Mezinárodní turnaj mládeže ve stolním tenisu SATELIT": 10.000 Kč;
80. TJ Vodní Motorismus Hradisko o. s., IČ 18189911, ve výši 10.000 Kč na Závod
v olympijské lodní třídě Evropa "EVROPA CUP 2011";
81. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 13.000 Kč na Mezinárodní závody v
ploutvovém plavání "Nemo Trophy";
82. Valašský sportovní klub Vsetín, IČ 26588331, ve výši 20.000 Kč na Závod na
horských kolech "ZLATÉ MINCE Valašská padesátka 2011";
83. Valašský šachový klub mládeže, občanské sdružení, Vsetín, IČ 26570726, ve
výši 7.000 Kč na 5. ročník "Šachová Grand Prix školní mládeže 2011" (2. turnaj);
84. Volejbalový klub MEZ Vsetín, IČ 43963811, ve výši 4.000 Kč na 14. ročník
"Volejbalový turnaj o valašskou slivovici";
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85. World Association of Karate Jutsu, Zlín, IČ 26596679, ve výši 6.000 Kč na
Krajský přebor Karate Jutsu dětí a mládeže;
86. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, Uherské Hradiště, IČ 26681871,
ve výši 18.000 Kč na Olympijský den zdraví - Česko se hýbe;
87. Zlínské krajské sdružení ČSS, Otrokovice, IČ 70925381, ve výši 10.000 Kč na
Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě 2011 (Plzeň);
88. Zlínský krajský atletický svaz, Zlín, IČ 70927961, ve výši 5.000 Kč na Krajský
přebor atletických přípravek;
89. Zlínský krajský svaz vzpírání, Zlín, IČ 26537583, ve výši 8.000 Kč na
Mezinárodní velká cena Holešova ve vzpírání;
90. ZO ČSOP KOSENKA VALAŠSKÉ KLOBOUKY, IČ 46276394, ve výši 50.000
Kč na Ekologická olympiáda pro středoškoláky;
b) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích v
členění:
1. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, v celkové výši 20.000 Kč na
projekty:
a) Karolína Jandová (minigolf - sportovní příprava 2011): 10.000 Kč,
b) Lucie Pavelková (minigolf - sportovní příprava 2011): 10.000 Kč;
2. Aneta Kučerová, bytem E. Beneše 1213, 687 61 Vlčnov, ve výši 20.000 Kč na
Aneta Kučerová (stolní tenis - sportovní příprava 2011);
3. Ivo Novák, bytem Želibských 1677, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ve výši
10.000 Kč na Matěj Novák (dráhový minigolf - sportovní příprava 2011);
4. Jiří Hradil, bytem Valachův žleb 4890, 760 05 Zlín, ve výši 25.000 Kč na Jiří
Hradil (orientační závody horských kol, MTBO - sportovní příprava 2011);
5. Jitka Ježková, bytem Nerudova 331, 79351 Břidličná, ve výši 15.000 Kč na Jitka
Ježková (sportovní střelba - sportovní příprava 2011);
6. Klub horských sportů - Zlín, IČ 65823494, ve výši 15.000 Kč na Stanislav
Pekárek (horolezectví, sportovní lezení - sportovní příprava 2011);
7. Lyžařský klub SKI Zlín Charvátová, o. s., IČ 61715875, ve výši 25.000 Kč na
Klára Křížová (sjezdové lyžování - sportovní příprava 2011);
8. Ondřej Uherka, bytem Okružní 690, 686 05 Uherské Hradiště, ve výši 10.000 Kč
na Ondřej Uherka (squash - sportovní příprava 2011);
9. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 10.000 Kč na Petr Navrátil
(vzpírání - sportovní příprava 2011);
10. Sportovně střelecký klub Rožnov, IČ 47997630, ve výši 10.000 Kč na Radomír
Šemnický (sportovní střelba - sportovní příprava 2011);
11. Tělovýchovná jednota Slovan Luhačovice, IČ 46308032, v celkové výši 40.000
Kč na projekty:
a) Jonáš Hubáček (orientační běh - sportovní příprava 2011): 15.000 Kč,
b) Michal Hubáček (orientační běh - sportovní příprava 2011): 25.000 Kč;
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12. Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČ 22848410, v celkové výši
25.000 Kč na projekty:
a) Ladislav Hořák (vzpírání - sportovní příprava 2011): 10.000 Kč,
b) Erika Lorencová (vzpírání - sportovní příprava 2011): 15.000 Kč;
13. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 20.000 Kč na Beáta Polišenská
(ploutvové plavání - sportovní příprava 2011);
14. VK Slovácko, IČ 26579529, ve výši 20.000 Kč na Michal Plocek (veslování sportovní příprava 2011);
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.04.2011 č. 0282/R07/11 - část schvaluje,
písm. a), bod 77 , kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí dotace z
Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu Střední odborné škole Uherský Brod, IČ 60371862,
ve výši 10.000 Kč na Alarm revue;
doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu v členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín", IČ 00350834,
ve výši 15.000 Kč na 64. ročník tradičního atletického závodu "Přes valašské
kotáry - běh Zlínem";
2. "HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633, ve výši 12.000 Kč na Letní integrační tábor
Klubu dětí a mládeže;
3. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 8.000 Kč na Halový
mezinárodní fotbalový turnaj přípravek;
4. Handball Club Zlín, IČ 49157582, ve výši 35.000 Kč na XI. ročník mezinárodního
házenkářského turnaje "HOLIDAY CUP 2011";
5. Handball Club Zubří, IČ 46531378, ve výši 25.000 Kč na Evropsky pohár
"Challenge Cup 2011" (Gorazde - Bosna a Hercegovina);
6. HOKEJOVÝ CLUB BBSS, Brumov-Bylnice, IČ 40994961, ve výši 15.000 Kč na
Mezinárodní hokejový turnaj žáků (ročník 1999-2001) "Valachia Grand Prix 2011";
7. Obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 8.000 Kč na 3. ročník "miniDUATLON
2011";
8. Obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 5.000 Kč na Mezinárodní pohárová soutěž
hasičů "RATIBOŘSKÁ JAMA";
9. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní celostátní
plavecká soutěž "Vánoční cena Zlína v plavání 2011";
10. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 20.000
Kč na akce:
a) Světový pohár ve střelbě z polní kuše "Bohemia World Cup 2011": 7.000 Kč,
b) Turnaj v házené žen "Tirex cup 2011": 13.000;
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11. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 9.000 Kč
na Mistrovství České republiky věkových skupin ve skocích na trampolíně;
12. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v
celkové výši 20.000 Kč na akce:
a) 15. ročník "Vánoční pohár v Bench pressu": 5.000 Kč,
b) 54. ročník mezinárodního silničního závodu "Slovácký běh": 15.000 Kč;
13. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 30.000 Kč na X. ročník
mezinárodního turnaje ve volejbale mužů "Zlín cup 2011";
14. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437,
ve výši 10.000 Kč na Alarm revue;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu projektů talentovaných sportovců v
individuálních sportovních odvětvích v členění:
1. "Cyklo Bulis", IČ 47935791, ve výši 25.000 Kč na Barbora Machulková
(cyklistika - sportovní příprava 2011);
2. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, v celkové výši 30.000 Kč na projekty:
a) Karel Beníček (plavání - sportovní příprava 2011): 15.000 Kč,
b) Kateřina Kuldová (plavání handicapovaných - sportovní příprava 2011): 15.000
Kč;
3. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši
20.000 Kč na projekty:
a) Kateřina Solanská (skoky na trampolíně - sportovní příprava 2011): 10.000 Kč,
b) Adam Sült (skoky na trampolíně - sportovní příprava 2011): 10.000 Kč;
c) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu názvu příjemce dotace z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.
0484/Z15/11 ze dne 27.04.2011 v části schvaluje bod 8 se název příjemce dotace
„Střední průmyslová škola Uherský Brod“ ruší a nově zní „Střední průmyslová
škola a Obchodní akademie Uherský Brod“.

35.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R17/11

bere na vědomí
návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantových projektů:
1. dodatek č. 3 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2880/2008/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025 s příjemcem Základní škola
Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 360, IČ 48773689, přílohy č. 0812-11-P02 ;
2. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2557/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0008 s příjemcem Gymnázium
Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, IČ 70843309, dle přílohy č. 0812-11-P04 ;
3. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2553/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015 s příjemcem Střední odborná
škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0812-11-P06;
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4. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0986/2010/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0012 s příjemcem Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0812-11-P08;
5. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0351/2008/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.0/1.3.09/01.0004 s příjemcem Evropský
polytechnický institut, s. r. o., IČ 63468352, dle přílohy č. 0812-11-P10;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o
financování grantových projektů:
1. dodatek č. 3 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2880/2008/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025 s příjemcem Základní škola
Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 360, IČ 48773689, přílohy č. 0812-11-P02 ;
2. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2557/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0008 s příjemcem Gymnázium
Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, IČ 70843309, dle přílohy č. 0812-11-P04 ;
3. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2553/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015 s příjemcem Střední odborná
škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0812-11-P06;
4. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0986/2010/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0012 s příjemcem Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0812-11-P08;
5. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0351/2008/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.0/1.3.09/01.0004 s příjemcem Evropský
polytechnický institut, s. r. o., IČ 63468352, dle přílohy č. 0812-11-P10.

36.

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R17/11

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 792/3/150/294/08/11
s názvem "SOU Uherský Brod - Výměna oken, oprava fasády a střechy čp. 1111"
dle přílohy č. 0814-11-P01 o celkových nákladech 7.219.000 Kč;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením realizace investičního záměru č. 792/3/150/294/08/11
s názvem "SOU Uherský Brod - Výměna oken, oprava fasády a střechy čp. 1111".

37.

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R17/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu k nebytovým prostorům mezi příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999,
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a příspěvkovou organizací města Luhačovice Sportovní centrum Radostova
Luhačovice, IČ 70974942, a to na dobu určitou od 01.11.2011 do 30.06.2012 dle
přílohy č. 0813-11-P04;
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu mezi příspěvkovou organizací
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105, a panem Armin Meinhard Stenger, StR,
na prodloužení doby nájmu do 31.10.2011, dle přílohy č. 0813-11-P03.

38.

Školství - sloučení středních škol Slavičín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R17/11

bere na vědomí
návrh:
1. na sloučení příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ
46276327, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín (přejímající příspěvková
organizace) a příspěvkové organizace Střední odborná škola Slavičín, IČ
15527808, se sídlem Divnice 119, 763 21 Slavičín (zanikající příspěvková
organizace) s účinností od 01.01.2012;
2. na změnu názvu přejímající příspěvkové organizace z Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín s účinností
od 01.01.2012;
3. na přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na
přejímající příspěvkovou organizaci s účinností od 01.01.2012;
4. dodatku č. 6 ke zřizovací listině Gymnázia Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327,
dle přílohy č. 0809-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ
46276327, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín (přejímající příspěvková
organizace) a příspěvkové organizace Střední odborná škola Slavičín, IČ
15527808, se sídlem Divnice 119, 763 21 Slavičín (zanikající příspěvková
organizace) s účinností od 01.01.2012;
2. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace z Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín s účinností
od 01.01.2012;
3. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.01.2012;
4. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Gymnázia Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327,
dle přílohy č. 0809-11-P02;
schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.01.2012:
1. Střední odborná škola Slavičín, IČ 15527808:
a) výmaz Střední školy, IZO 107 870 339, na adrese Divnice 119, 763 21 Slavičín;
b) výmaz neaktivních oborů vzdělání střední školy;
c) převod aktivních oborů vzdělání střední školy;
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d) výmaz (převod) Školní jídelny - výdejny, IZO 150 067 828, na adrese Divnice
119, 763 21 Slavičín na přejímající organizaci;
e) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Divnice 119,
763 21 Slavičín na přejímající organizaci;
2. Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327:
a) změna názvu příspěvkové organizace na Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školy z 360 na 720;
c) zápis oborů vzdělání střední školy (převod ze zanikající organizace);
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 23-45-L/01 Mechanik
seřizovač, denní forma, ze 180 na 130 žáků;
e) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 64-41-L/51 Podnikání,
dálková forma, ze 150 na 90 žáků;
f) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-41-K/41 Gymnázium,
denní forma, ze 195 žáků na 130 žáků;
g) zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Divnice 119, 763 21 Slavičín;
h) zápis (převod) Školní jídelny - výdejny, IZO 150 067 828, na adrese Divnice
119, 763 21 Slavičín;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, v případě schválení sloučení výše uvedených
příspěvkových organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje podat v termínu do
31.10.2011 návrhy na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 01.01.2012.

39.

Školství - vyhlášení konkursů na pracovní místo ředitele/ředitelky PO,
jmenování konkursní komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R17/11

schvaluje
1. vyhlášení konkursů na pracovní místo ředitele/ředitelky dle přílohy č. 0810-11P01:
a) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ
00226319;
b) Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456;
2. přizvání odborníka s hlasem poradním PaedDr. Mgr. Věry Facové k průběhu
konkursu na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391;
jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve složení: předseda komise PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise Mgr. Josef Slovák, Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr.
Dana Kučerová, Mgr. Jana Chodníčková, Mgr. Michaela Fenclová, Mgr. Michaela
Prčíková.
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40.

Rozpočtové opatření - povýšení věcných výdajů Zastupitelstva Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R17/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0140/2011 dle přílohy č. 0773-11-P01.

41.

Projekt "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na
Krajském úřadě Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R17/11

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje
lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje" dle příloh č. 0774-11-P01 a č.
0774-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Mezinárodní
spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje"
v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0774-11-P01 do konečné podoby
žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost včetně všech povinných příloh v termínu do 30.09.2011;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
"Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadu
Zlínského kraje" v termínu do 30.09.2011.

42.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R17/11

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku uvedeného v příloze č. 0776-11P01.

43.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R17/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91400/2008
mezi Zlínským krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, IČ 00551023,
se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, dle přílohy č. 0775-11-P03.
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44.

Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě se spol. T-Mobile CZ a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R17/11

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě č. 18174016 uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681, se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Praha 4 dle přílohy č. 0772-11-P01.

45.

Finanční pomoc obcím na krytí škod způsobených místními povodněmi a na
posílení rozpočtů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R17/11

schvaluje
poskytnutí finančního daru níže uvedeným obcím na odstranění následků
povodňových škod v roce 2011:
1. obec Branky, IC 00303712, ve výši 55.000 Kč,
2. obec Bratřejov, IČ 00283801, ve výši 10.000 Kč,
3. obec Brusné, IČ 00287091, ve výši 65.000 Kč,
4. obec Dešná, IČ 00568520, ve výši 90.000 Kč,
5. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 100.000 Kč,
6. obec Lhotsko, IČ 00568619, ve výši 30.000 Kč,
7. obec Lopeník, IČ 00542245, ve výši 10.000 Kč,
8. obec Lutonina, IČ 00568601, ve výši 10.000 Kč,
9. obec Neubuz, IČ 00568660, ve výši 15.000 Kč,
10. obec Police, IČ 00635804, ve výši 40.000 Kč,
11. obec Sehradice, IČ 00568724, ve výši 60.000 Kč,
12. obec Trnava, IČ 00284581, ve výši 65.000 Kč,
13. obec Vítonice, IČ 00380873, ve výši 65.000 Kč;
bere na vědomí
a) návrh na poskytnutí finančního daru níže uvedeným obcím na odstranění
následků povodňových škod v roce 2011:
1. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 200.000 Kč,
2. obec Jasenná, IČ 00284017, ve výši 175.000 Kč,
3. obec Rusava, IČ 00287709, ve výši 1.000.000 Kč,
4. obec Všemina, IČ 00544507, ve výši 210.000 Kč;
b) návrh na poskytnutí účelové investiční dotace pro město Karolinka, IČ
00303909, ve výši 1.000.000 Kč, na rozvoj infrastruktury města;
c) návrh na poskytnutí finančního daru obci Podkopná Lhota, IČ 00544493, ve výši
820.000 Kč, na oddlužení obce;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí finančního daru níže uvedeným obcím na odstranění následků
povodňových škod v roce 2011:
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1. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 200.000 Kč,
2. obec Jasenná, IČ 00284017, ve výši 175.000 Kč,
3. obec Rusava, IČ 00287709, ve výši 1.000.000 Kč,
4. obec Všemina, IČ 00544507, ve výši 210.000 Kč;
b) poskytnutí účelové investiční dotace pro město Karolinka, IČ 00303909, ve výši
1.000.000 Kč, na rozvoj infrastruktury města;
c) poskytnutí finančního daru obci Podkopná Lhota, IČ 00544493, ve výši 820.000
Kč, na oddlužení obce.

46.

Projekt "KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v
systému veřejné správy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R17/11

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu dle příloh č. 0817-11-P01
a č. 0817-11-P02 na základě vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 081711-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0148/2011 dle přílohy č. 0817-11-P07;
bere na vědomí
návrh na uzavření smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Zlínským
krajem a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle příloh č. 0817-11-P04 a č. 081711-P05;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o partnerství bez
finančního příspěvku mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, IČ 60609460,
dle příloh č. 0817-11-P04 a č. 0817-11-P05.

47.

Zdravotnictví - zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R17/11

bere na vědomí
návrh na:
1. nepeněžitý vklad v hodnotě 1.359.700.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z 337.000.000 Kč na
1.696.700.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání
nových akcií, přičemž nepeněžitý vklad bude splacen nemovitým majetkem ve
vlastnictví Zlínského kraje uvedeným v přílohách č. 0804-11-P03, č. 0804-11P04a, č. 0804-11-P04b, jehož hodnota byla oceněna posudky znalce č. 059/2011
a č. 060/2011 ze dne 26.08.2011;
2. záměr zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
peněžitým vkladem ve výši 90.000.000 Kč;
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3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. D/2901/2010/ZD ze dne
10.01.2011 uzavřené mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., IČ
27661989, dle přílohy č. 0804-11-P05;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit
1. nepeněžitý vklad v hodnotě 1.359.700.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z 337.000.000 Kč na
1.696.700.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání
nových akcií, přičemž nepeněžitý vklad bude splacen nemovitým majetkem ve
vlastnictví Zlínského kraje uvedeným v přílohách č. 0804-11-P03, č. 0804-11P04a, č. 0804-11-P04b, jehož hodnota byla oceněna posudky znalce č. 059/2011
a č. 060/2011 ze dne 26.08.2011;
2. záměr zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
peněžitým vkladem ve výši 90.000.000 Kč;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. D/2901/2010/ZD ze dne
10.01.2011 uzavřené mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., IČ
27661989, dle přílohy č. 0804-11-P05;
II. pověřit Radu Zlínského kraje realizací nepeněžitého vkladu, kterým dojde ke
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z 337.000.000 Kč na
1.696.700.000 Kč.

48.

Doplněný návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 21.09.2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R17/11

schvaluje
doplněný návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
21.09.2011 uvedený v příloze č. 0818-11-P01.

49.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R17/11

bere na vědomí
písemné rozhodnutí o námitkách proti zadávacím podmínkám dle přílohy č. 082111-P01;
schvaluje
zrušení zadávacího řízení z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v
zadávacím řízení pokračoval, dle přílohy č. 0821-11-P01;
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ukládá
vedoucímu Odboru investic:
1. zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s ukončením veřejné
zakázky "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho
organizací" plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů v termínu do 15.09.2011;
2. předložit vyhlášení nové veřejné zakázky formou užšího řízení do 19.09.2011.

Zlín 5. září 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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