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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 19.09.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R18/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0858-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
19.09.2011 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 03.10.2011;
2. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
19.09.2011 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů.“ - na termín plnění 03.10.2011;
3. usnesení č. 0560/R13/11 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví ve spolupráci s Odborem investic zpracovat návrh
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projektu „Centrálního informačního
nemocničního systému“, v termínu do 19.09.2011.“ - na termín plnění 31.12.2011;
4. usnesení č. 0724/R17/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic 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.“ - na
termín plnění 03.10.2011;
5. usnesení č. 0724/R17/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
předložit vyhlášení nové veřejné zakázky formou užšího řízení do 19.09.2011.“ na termín plnění 03.10.2011.
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2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R18/11

bere na vědomí
záštity hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) gumárenskou konferencí "GUMFERENCE pořádanou Technologickým
inovačním centrem s. r. o., IČ 26963574, v roce 2011;
b) instalací a odhalením pamětní desky čs. válečného pilota 311. perutě RAF
generála Aloise Šišky v obci Lutopecny sdružením KVH - Army park Slavičín, IČ
27035913, v roce 2011;
c) realizací projektu "Pohár Josefa Masopusta" Klubem přátel Josefa Masopusta,
o. s., IČ 22841741;
d) Vánočním koncertem pořádaným Sdružením dechového orchestru mladých
Zlín, o. s., IČ 65822471, na konci roku 2011;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč sdružení T-gym - sportovní klub kulturistiky - fitness, IČ
22815210, na pořádání soutěže "Hledáme nejsilnějšího žáka, učně, studenta
okresu Uherské Hradiště" v roce 2011;
b) ve výši 15.000 Kč sdružení Student Cyber Games, IČ 26678586, na pořádání
soutěže pIšQworky 2011 ve Zlínském kraji;
c) ve výši 30.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. /SDOM
Zlín, o. s./, IČ 65822471, na pořádání Vánočního koncertu, na konci roku 2011;
d) ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení KORUNKA LUHAČOVICE, IČ
22875930, na pořádání 7. ročníku Vánočního benefičního koncertu dětem v
Luhačovicích v roce 2011;
e) ve výši 20.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755, na
činnost Okresního výboru ve Zlíně v roce 2011;
f) ve výši 20.000 Kč příspěvkové organizaci Alcedo-středisko volného času Vsetín,
IČ 00851922, na pořádání podzimního běžeckého závodu "Valachiarun 2011";
g) ve výši 10.000 Kč Občanské sdružení Matice Velehradská, IČ 27049825, na
pořádání výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť v roce 2011 na
Velehradě;
h) ve výši 10.000 Kč KVH - Army park Slavičín - Army park Slavičín, IČ 27035913,
na zhotovení, instalaci a odhalení pamětní desky čs. válečného pilota 311. perutě
RAF generála Aloise Šišky v obci Lutopecny v roce 2011;
2. navýšení dotace z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru Kancelář hejtmana o
částku 30.000 Kč Ženskému pěveckému sboru Otrokovice, o. s., IČ 70800227, na
pořádání 9. ročníku festivalu Ženská srdce v roce 2011 na celkovou částku 40.000
Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 22.08.2011 č. 0624/R16/11 - část bere na
vědomí písm. c).
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3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0827/R18/11

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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 52, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Šarovy, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 220-24801/2011,
- 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 3.600 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Hodonín, a.
s., se sídlem Purkyňova 2 č. p. 2933, 695 11 Hodonín, IČ 49454544, spočívajícího
v povinnosti Zlínského kraje srpět:
- uložení vodovodního potrubí DN 225 v průměrné hloubce 1,8 m v pozemku p. č.
2089/1, ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú. Koryčany, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2243-2479/2011,
- přístup oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na
zatěžovaný pozemek, jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanismů za
účelem provádění oprav, rekonstrukce, kontroly či odstranění tohoto vodovodního
potruní - právo chůze a jízdy,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 1.000 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 distrubuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 189/51, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Pohořelice u
Napajedel, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 534141_1/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.400 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 NN na pozemku p. č. 189/51, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Pohořelice u
Napajedel, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 534141_2/2011,
- 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 3.200 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 nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 505/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Karolín u
Sulimova, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 84152_2/2011,
- 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 2.000 Kč + DPH;
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6. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem Palackého 166, 755 01 Vsetín,
IČ 25352288, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
a)
- umístění a provozování podzemního kabelového vedení optické sítě v pozemku
p. č. 6474/1, ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přiložené
situace uvedené v příloze č. 0842-11-P01, která bude nedílnou součástí smlouvy
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kabelového vedení optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 12.000 Kč + DPH;
b)
- umístění a provozování podzemního kabelového vedení optické sítě v pozemku
p. č. 2875, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přiložené
situace uvedené v příloze č. 0842-11-P02, která bude nedílnou součástí smlouvy
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kabelového vedení optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 5.400 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, a to defibrilátor ZOLL PD 1400, inv. č. 950055,
pořizovací cena 192.659,25 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, a to:
- soubor 13ti ks vitrín výstavní typ d20, inv. č. 2/024/17, pořizovací cena 109.499
Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- soubor 18ti ks vitrín výstavní typ d19, inv. č. 2/024/14, pořizovací cena
137.939,04 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- lešení HAKI, inv. č. 3/024/1, pořizovací cena 220.174,10 Kč, zůstatková cena 0
Kč,
formou fyzické likvidace;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 28.06.2010 č. 0546/R15/10 v části
schvaluje - bod 1.;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 01.11.2010 č. 0911/R22/10 - bod 6.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R18/11

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
pozemků
- p. č. 233/3, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 233/4, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
- p. č. 233/5, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
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- p. č. 6461/9, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 4200-110/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod;
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. nemovitostí
a)
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1634,
- pozemku p. č. st. 1634, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1884,
- pozemku p. č. st. 1884, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1891,
- pozemku p. č. st. 1891, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 1906, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 2410/1, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 2410/2, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 2410/3, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 2516/1, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 2561/13, ostatní plocha,
b)
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/1,
- pozemku p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/2,
- pozemku p. č. st. 1845/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/3,
- pozemku p. č. st. 1845/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/4,
- pozemku p. č. st. 1845/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/5,
- pozemku p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/6,
- pozemku p. č. st. 1845/6, zastavěná plocha a nádvoří,
c)
- objektu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 2936,
d)
- pozemku p. č. 7037, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k.ú.
Staré Město u Uherského Hradiště;
Nemovitosti jsou nabízeny jako jeden soubor (písm. a až d) nebo jako čtyři soubory
(písm. a, b, c, d);
2. nemovitosti
- stavby č. p. 3723, rodinný dům, na pozemku p. č. st. 4486/2,
- pozemku p. č. st. 4486/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 768/233, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4977 pro obec Zlín a k.ú. Zlín;
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3. nemovitosti
- stavba bez čp/če, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. st. 2329,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1531 pro obec Valašské Meziříčí, k. ú. Krásno nad
Bečvou;
4. pozemku
- p. č. 895, trvalý travní porost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 79 pro obec Rožnov pod
Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm;
5. nemovitostí
- stavby č. p. 120, objekt k bydlení, na pozemku p. č. 307,
- pozemek p. č. 307, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 309/2, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 309/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Modrá, k. ú. Modrá u
Velehradu;
C. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, formou výběrového řízení:
1. nemovitostí
a)
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1634,
- pozemku p. č. st. 1634, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1884,
- pozemku p. č. st. 1884, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1891,
- pozemku p. č. st. 1891, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 1906, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 2410/1, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 2410/2, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 2410/3, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 2516/1, trvalý travní porost,
- pozemku p. č. 2561/13, ostatní plocha,
b)
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/1,
- pozemku p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/2,
- pozemku p. č. st. 1845/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/3,
- pozemku p. č. st. 1845/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/4,
- pozemku p. č. st. 1845/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/5,
- pozemku p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/6,
- pozemku p. č. st. 1845/6, zastavěná plocha a nádvoří,
c)
- objektu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 2936,
d)
- pozemku p. č. 7037, zahrada,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k.ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, formou výběrového řízení dle přílohy č. 083911-P02;
Nemovitosti jsou nabízeny jako jeden soubor (písm. a až d) nebo jako čtyři soubory
(písm. a, b, c, d).
2. nemovitosti
- stavby č. p. 3723, rodinný dům, na pozemku p. č. st. 4486/2,
- pozemku p. č. st. 4486/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 768/233, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4977 pro obec Zlín a k.ú. Zlín,
formou výběrového řízení dle přílohy č. 0839-11-P03;
3. nemovitostí
- stavby č. p. 120, objekt k bydlení, na pozemku p. č. 307,
- pozemek p. č. 307, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 309/2, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 309/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Modrá, k. ú. Modrá u
Velehradu, formou výběrového řízení dle přílohy č. 0839-11-P04.

5.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R18/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti
za škodu Zlínského kraje a jeho organizací II“ formou užšího nadlimitního řízení dle
přílohy č. 0841-11-P02;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle přílohy č. 0841-11-P02;
3. přímý výběr společnosti MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, se sídlem Brno,
Brno-město, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČ 28305043, k uzavření smlouvy na
provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností (včetně kontroly
prokázání splnění kvalifikace a provedení výběru zájemců) a ke všem úkonům
spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací II.“;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0154/2011 dle přílohy č. 0841-11-P04;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, IČ
28305043, se sídlem v Brně, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, k provádění úkonů
nezbytných pro výkon zadavatelských činností (včetně kontroly prokázání splnění
kvalifikace a provedení výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s
uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Pojištění majetku a odpovědnosti za
škodu Zlínského kraje a jeho organizací II.“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy
č. 0841-11-P01.
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6.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R18/11

ukládá
1. Masarykovu gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, Tyršova 1069, IČ 00843351, za porušení rozpočtové kázně odvod do
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 27.496 Kč, dle rozhodnutí o uložení odvodu č.
23/2011 uvedeného v příloze č. 0838-11-P03 v termínu do 17.10.2011;
2. Střední škole - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539,
767 01 Kroměříž, IČ 00568945, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 26.297,75 Kč dle rozhodnutí o uložení odvodu č. 24/2011
uvedeného v příloze č. 0838-11-P06 v termínu do 17.10.2011,
3. Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, T. G.
Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, za porušení rozpočtové kázně odvod
do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 119.409,75 Kč dle rozhodnutí o uložení
odvodu č. 25/2011 uvedeného v příloze č. 0838-11-P07 v termínu do 17.10.2011;
rozhodla
o prominutí části odvodu ve výši 2.950,20 Kč vyměřeného Střední průmyslové
škole strojnické Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, IČ 00843407, platebním
výměrem č. 22/2011 dle přílohy č. 0838-11-P11.

7.

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0831/R18/11

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Domově se zvláštním režimem Kvasice
dne 25. června 2011 dle přílohy č. 0840-11-P01.

8.

SPZ Holešov - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0832/R18/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0052/2011 dle
přílohy č. 0837-11-P01.
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9.

Projekt: "Inovační vouchery ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0833/R18/11

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o administraci inovačních voucherů mezi Zlínským krajem a
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 19012811, ve znění
přílohy č. 0834-11-P01;
2. vzor Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru mezi Zlínským krajem,
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 19012811, a
podnikatelskými subjekty - příjemci inovačních voucherů, ve znění přílohy č. 083411-P02;
3. metodologii pro realizaci pilotního projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji"
ve znění přílohy č. 0834-11-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat a předložit Radě
Zlínského kraje ke schválení dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační
vouchery, v termínu do 17.10.2011.

10.

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0834/R18/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „Domov
pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – zlepšení kvality bydlení přístavba“ dle příloh č. 0833-11-P01 a č. 0833-11-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
uchazečem SYNER Morava, a. s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČ
63493675, dle přílohy č. 0833-11-P03.

11.

Doprava - investiční záměry, změna č. 6 IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0835/R18/11

schvaluje
A1) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
793/3/110/174/08/11 k provedení díla "Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem,
propojení se silnicí II/438", o celkových nákladech 67.186.000 Kč, dle přílohy č.
0822-11-P02;
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A2) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
794/3/110/175/08/11 k provedení díla "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat", o celkových nákladech 382.847.000 Kč, dle přílohy č. 0822-11-P04;
A3) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
795/3/110/176/08/11 k provedení díla "Silnice II/432: Kroměříž - Koryčany, část 13
(Cetechovice - Střílky)", o celkových nákladech 56.016.000 Kč, dle přílohy č. 082211-P06;
A4) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
796/3/110/177/08/11 k provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 3.
etapa - Bzové", o celkových nákladech 40.673.000 Kč, dle přílohy č. 0822-11-P08;
B. změnu č. 6 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 082211-P09.

12.

Doprava - ROP - modifikované platby - Roštín, Bylnice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0836/R18/11

bere na vědomí
navýšení účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, o částku 30.728.573,10 Kč, poskytnutou společností
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, na rok 2011,
na celkovou výši 223.062.071,40 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0151/2011 dle přílohy č. 0823-11-P03.

13.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0837/R18/11

bere na vědomí
účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, ve výši 90.000 Kč na
projekt Příběhy hraběcích lázní (Publikace pro děti k 200. výročí působení Jana
Serényiho v Luhačovicích) dle přílohy č. 0849-11-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0150/2011 dle přílohy č. 0849-11-P01,
2. snížení závazného objemu prostředků na platy ve výši 58.492 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 0009857, v roce 2011, dle přílohy č.
0849-11-P04,
3. zvýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 82.000
Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 0009857, v roce 2011,
dle přílohy č. 0849-11-P04.
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14.

Kultura - dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0838/R18/11

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavíraného
mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ
00094889 a statutárním městem Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0850-11-P01.

15.

Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0839/R18/11

schvaluje
1. udělení ceny "PRO AMICIS MUSAE" za významný a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu v oblasti publicistické, publikační, scénáristické a
organizační za propagaci kultury kraje v zahraničí, za autorský podíl na
významných projektech, především Muzea lidových pálenic panu Mgr. Jiřímu
Severinovi, bytem Kamenná 2706, 760 01 Zlín;
2. poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč panu Mgr. Jiřímu Severinovi,
bytem Kamenná 2706, 760 01 Zlín, v rámci ocenění PRO AMICIS MUSAE 2011;
3. poskytnutí věcného daru - bronzové plastiky ve tvaru svitku v hodnotě 20.000 Kč
Mgr. Jiřímu Severinovi, bytem Kamenná 2706, 760 01 Zlín, v rámci ocenění PRO
AMICIS MUSAE 2011.

16.

Pravidla pro udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0840/R18/11

schvaluje
Jednací řád Komise pro tradiční lidovou kulturu dle přílohy č. 0848-11-P01;
bere na vědomí
1. pravidla pro udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" dle
přílohy č. 0848-11-P02,
2. výběr loga "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" dle přílohy č. 084811-P03;
jmenuje
komisi pro tradiční lidovou kulturu ve složení: Ing. Jindřich Ondruš, Ing. Hana
Příleská, Mgr. Pavel Macura, RNDr. Václav Mikušek, Ing. Ivo Frolec, PhDr. Karel
Pavlištík, CSc., Mgr. Jan Blahůšek, PhD. a tajemnici Mgr. Márii Fekar.
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17.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 42

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0841/R18/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 42 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části kanalizace obce Veselá - lokalitě Drahy dle
přílohy č. 0827-11-P01.

18.

Úhrada nákladů z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0842/R18/11

schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 84.108 Kč městu Chropyně, IČ 00287245,
z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje na úhradu nákladů
vynaložených na uložená opatření v souvislosti s požárem firmy REMIVA, s. r. o., v
Chropyni, způsobeným neznámým původcem.

19.

Projekt NATURA 2000 - uzavření dodatků ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0843/R18/11

schvaluje
uzavření dodatků č. 2 s dodavatelem Ing. Jiřím Schneiderem, IČ 69665389,
Újezdec u Tišnova 7, PSČ 594 55, ke smlouvám na vypracování plánů péče pro
evropsky významné lokality ve Zlínském kraji:
1. č. D/1300/2010/ŘDP dle přílohy č. 0826-11-P01,
2. č. D/1301/2010/ŘDP dle přílohy č. 0826-11-P02.

20.

Sociální služby - zrušení sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0844/R18/11

schvaluje
1. zrušení sociální služby typu týdenní stacionáře, identifikátor služby 1566501,
poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služeby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, a to s účinností k 31.12.2011;
2. zrušení sociální služby typu telefonická krizová pomoc, identifikátor služby
8077620, poskytované v zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Kroměříž, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služeby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, a to s účinností k 31.12.2011.
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21.

Sociální služby - zrušení sociální služby, bezúplatný převod majetku na
město Fryšták a sloučení příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0845/R18/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje za podmínky, že nejpozději do 09.12.2011 bude
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vyjádřen souhlas s níže
navrhovaným způsobem využití staveb č. p. 381, 382, 383, Fryšták, schválit:
1. zrušení sociální služby typu chráněné bydlení, identifikátor služby 8287571,
poskytované v Domově s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace,
IČ 70850950, k 31.12.2011;
2. 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;
3. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0846-11-P03, k 31.12.2011, který se
vztahuje k poskytování služby chráněné bydlení v Domově s chráněným bydlením
Fryšták, příspěvková organizace, a který je obsažen v inventurním soupise
vypracovaném k 31.07.2011, z majetku předaného k hospodaření Domovu s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, a darování
tohoto majetku městu Fryšták, IČ 00283916, s účinností od 01.01.2012;
4. uzavření darovací smlouvy k movitému majetku s městem Fryšták, IČ
00283916, dle příloh č. 0846-11-P02 a č. 0846-11-P03;
5. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství ze
spoluvlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
uhradí obdarovaný, a to stavby č. p. 381, 382, 383, občanská vybavenosti, na
pozemcích 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, do vlastnictví města Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ 00283916, dle darovací smlouvy uvedené v příloze č. 0846-11-P04.

22.

Sociální služby - odepsání pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0846/R18/11

vyjadřuje souhlas
s odepsáním pohledávky v celkové výši 92.060 Kč příspěvkové organizace Domov
s chráněným bydlením Zlín, IČ 70850887, vůči paní Vlastě Kolomazníkové, bývalé
uživatelce Domova s chráněným bydlením Zlín, příspěvková organizace.
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23.

Sociální služby - neoprávněné čerpání mzdových prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0847/R18/11

rozhodla
neuplatnit náhradu škody vůči Ing. Vlastimilu Zaydlarovi, řediteli Domova pro
seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, v souvislosti se zjištěními
veřejnosprávní kontroly popsanými v příloze č. 0845-11-P01.

24.

Projektové záměry projektů technické pomoci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0848/R18/11

schvaluje
projektové záměry Projektů pro technickou pomoc Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zlínský kraj - oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3
dle příloh č. 0854-11-P01 až č. 0854-11-P03;
souhlasí
s podáním žádostí o podporu Projektů technické pomoci z OP VK - Zlínský kraj oblast podpory 5.1, 5.2 a 5.3 na základě výzev k předkládání žádostí projektů
Technické pomoci z OP VK, prioritní osy 5a, vyhlášených Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat žádosti o podporu
Projektů technické pomoci z OP VK dle pokynů ve výzvě Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v termínu do 14.11.2011.

25.

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0849/R18/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0153/2011 dle přílohy č. 0851-11-P01.

26.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0850/R18/11

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská
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a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, pásového traktoru DT 75,
inventární číslo 6045, pořizovací cena 203.570 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
zařazení 1966, a to formou fyzické likvidace;
2. vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945:
- soustruhu 16K20/100, inventární číslo 4412201, rok pořízení 1991, pořizovací
cena 160.631 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- soustruhu 16KP, inventární číslo 4501465, rok pořízení 1990, pořizovací cena
114.831 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- frézky uni. FU 315x1250V2, inventární číslo 4516065, rok pořízení 1991,
pořizovací cena 355.800 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- soustruhu SN321/1000P, inventární číslo 4501503, rok pořízení 1991, pořizovací
cena 119.955 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
a to přednostně formou prodeje jménem zřizovatele za cenu v čase a místě
obvyklou.

27.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0851/R18/11

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.09.2012 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
1. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474:
a) zápis nového oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání
(nástavbové studium), nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní
forma vzdělávání (nástavbové studium) ze 120 na 60;
2. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547:
zápis nového oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 90;
neschvaluje
podání návrhů na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 01.09.2012 u následujících příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem:
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319:
a) zápis nového oboru vzdělávání 53-41-M/02 Nutriční asistent, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 120;
b) zápis nového oboru vzdělávání 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 54;
2. Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677:
zápis nového oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 240;
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3. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407:
a) zápis nového oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 90;
b) zápis nového oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 90;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených schválených změn v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 30.09.2011.

28.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o nájmu a o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0852/R18/11

bere na vědomí
1. uzavření smlouvy o pronájmu pozemku mezi městem Kroměříž, IČ 00287351, a
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Základní škola praktická a Základní škola
speciální Kroměříž, IČ 47934581, na dobu neurčitou od 01.03.2008 dle přílohy č.
0852-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 2016110305 objektu č.
p.4694/III mezi statutárním městem Zlín, IČ 00283924, a příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín, IČ
61716421, na dobu neurčitou od 01.09.2011 dle přílohy č. 0852-11-P03.

29.

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0853/R18/11

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
Zlín, IČ 00226319, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Josef Slovák, Ing. Hana Příleská, PaedDr. Rostislav Šmíd, Ing.
Zuzana Mücková, Mgr. Marta Malaníková, Mgr. Jiřina Šenovská;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Josef Slovák, Mgr. Taťána
Nersesjan, PaedDr. Mgr. Věra Facová, PhDr. Vlastislav Kožela, PhDr. Jaroslava
Chudobová;
schvaluje
přizvání odborníka s hlasem poradním, paní PaedDr. Mgr. Věry Facové, k průběhu
konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319.
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31.

Dotace Filharmonii Bohuslava Martinů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0854/R18/11

schvaluje
uzavření dohody o kompenzaci formou poskytnutí slevy uzavřené v souvislosti s
Rámcovou smlouvou č. 18174016 mezi Zlínským krajem a společností T-Mobile
Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681, dle přílohy č.
0829-11-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení účelové neinvestiční dotace na zajištění obecně prospěšných služeb
pro Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, o částku 120.000 Kč na
celkovou částku 19.170.000 Kč,
2. uzavření dodatku č. 3 mezi Zlínským krajem a Filharmonii Bohuslava Martinů o.
p. s., T. G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 Zlín, IČ 27673286, dle přílohy č. 0829-11P03,
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0051/2011 dle přílohy č. 0829-11-P02.

32.

Projekt "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů
samosprávy ZK a samospráv obcí ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0855/R18/11

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Systematické vzdělávání
a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK" dle
příloh č. 0831-11-P01 a č. 0831-11-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0152/2011 dle přílohy č. 0831-11-P06;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 42/69 vydané
Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na projekt "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů
samosprávy
ZK
a
samospráv
obcí
ZK",
reg.
č.
Cz.1.04/4.1.01/69.00070, dle přílohy č. 0831-11-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a
samospráv obcí ZK" v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 42/69 a jeho
přílohami v termínu do 31.10.2014.
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34.

Uzavření rámcové kupní smlouvy se společností Conti Trade Services s. r. o

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0856/R18/11

schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy se společností ContiTrade Services s. r. o.,
Objízdná 1628, 765 31 Otrokovice, IČ 41193598, na dodávku zboží a služeb dle
přílohy č. 0830-11-P01.

35.

SEMPRA PRAHA, a. s. - dohoda o narovnání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0857/R18/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.06.2011 č. 0551/R13/11;
schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a společností SEMPRA
PRAHA, a. s., se sídlem U Topiren 2, 170 00 Praha 7, IČ 45797439, dle přílohy č.
0859-11-P01.

36.

Rozpočtové opatření - rekonstrukce místní komunikace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0858/R18/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
150.000 Kč městu Bojkovice, IČ 00290807, na částečné pokrytí nákladů na
rekonstrukci místní komunikace v městské části Přečkovice;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0155/2011 dle přílohy č. 0860-11-P02.

37.

Sociální služby - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0859/R18/11

bere na vědomí
stanoviska starosty a zastupitelů obce Návojná dle příloh č. 0861-11-P01 a č.
0861-11-P02;
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odvolává
paní Hanu Bukovanskou z pracovního místa ředitelky Domu sociálních služeb
Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852, s účinností od 01.10.2011, dle
přílohy č. 0861-11-P03;
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domu sociálních
služeb Návojná, p. o., IČ 70850852, dle přílohy č. 0861-11-P04;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Jana Chovancová, Ing.
Alena Grebíková, Ing. Aranka Medková Pekárková, Ing. František Machara;
stanovuje
s účinností od 18.08.2011 plat paní Magdě Bublákové, zástupkyni statutárního
orgánu Domu sociálních služeb Návojná, p. o., IČ 70850852, dle přílohy č. 086111-P05.

Zlín 19. září 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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