R19/11

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 03.10.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0860/R19/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0899-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0473/R12/11 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského
kraje v termínu do 03.10.2011:
a) navrhnout a vyhodnotit varianty realizace a způsoby financování rekonstrukce
tepelného hospodářství Kroměřížské nemocnice, a. s.,
b) předložit doporučené řešení rekonstrukce tepelného hospodářství Kroměřížské
nemocnice, a. s.“
- na termín plnění 12.12.2011;
2. usnesení č. 0519/R13/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského kraje v souladu
s OP Životní prostředí v termínu do 03.10.2011:
1. navrhnout a vyhodnotit možnosti realizace a způsoby financování rekonstrukce
tepelného hospodářství Vsetínské nemocnice, a. s.,
2. předložit návrh investičního záměru.“
- na termín plnění 14.11.2011;
3. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
03.10.2011 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 14.11.2011;
4. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
03.10.2011 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů.“ - na termín plnění 14.11.2011.
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2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0861/R19/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad IV. ročníkem
mezinárodní konference "State of the Art" v urologynekologii a rekonstrukční
pánevní chirurgii pořádaným Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., IČ 27661989, v roce
2011;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 50.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Holešov, IČ 26581981, na
zhotovení pamětních medailí 7. výsadkového pluku zvláštního určení v roce 2011;
b) ve výši 25.000 Kč Základní organizaci ČSOP PANTOFLÍČEK, IČ 65326539, na
pořádání slavnostního setkání u Hrušky v Horním poli, která je jediným zástupcem
Zlínského kraje ve finále soutěže Strom roku 2011;
c) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení SLOVO 21, IČ 69343951, na realizaci
8. ročníku projektu "Rodina Odvedle 2011" ve Zlínském kraji;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0166/2011 dle přílohy č. 0882-11-P02.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0862/R19/11

souhlasí
1. s pronájmem pozemku p. č. st. 2554, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 310
m2 a části pozemku p. č. 6010/10, ostatní plocha, o výměře 695 m2, vše v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, Františku Partyšovi, Stříbrnice 267,
687 41 Stříbrnice, IČ 47343761, na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016 za
nájemné ve výši 80.400 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 0880-11-P01;
2. s pronájmem pozemku p. č. st. 2555, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182
m2 a části pozemku p. č. 6010/10, ostatní plocha, o výměře 1020 m2, vše v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, Ing. Pavlu Kutálkovi, Zlechovská
1954, 686 03 Staré Město, IČ 13701011, na dobu určitou od 01.01.2012 do
31.12.2016 za nájemné ve výši 96.160 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 0880-11-P02;
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. st. 130, zastavěná plocha/nádvoří, v k. ú. Smolina, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 228-26101/2011,
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- 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 1.000 Kč + DPH;
2. 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
VN v pozemcích p. č. 1009/18, p. č. 1009/39, p. č. 1009/26, vše ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Všetuly, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1269-322_2/2010 a č. 1269-322_3/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.800 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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 3652/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Holešov, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1677-204_3/2011,
- 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 2.200 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 zemního vedení
NN a nadzemního vedení NN na pozemku p. č. 743/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Míškovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1176206_2/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a
nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.000 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení - NTL plynovodu v pozemku p. č.
295/3, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 13.400 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ
70890013, strpět:
- umístění stavby silnice III/49030 včetně jejích součástí - mostu ev. č. 49030-1,
chodníků na mostním objektu, mostních opěr s mostními křídly a opevnění břehů v
rámci realizace stavby "Silnice III/49030: Uherský Brod, most ev. č. 49030-1" na
pozemcích p. č. 6481/4, p. č. 6481/14, p. č. 6481/15, p. č. 6481/17, v k. ú. Uherský
Brod, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 3527-313/2007,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice III/49030 včetně jejích součástí a příslušenství,
na dobu životnosti stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
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7. uzavření smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí (areál hraničního
přechodu Starý Hrozenkov) mezi Zlínským krajem a obcí Starý Hrozenkov, Starý
Hrozenkov 3, PSČ 687 74, IČ 291331, na dobu určitou od 01.01.2012 do
30.06.2019, dle přílohy č. 0880-11-P03;
zplnomocňuje
vedoucího Odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje jednat jménem
kraje jako vlastníka pronajatých nemovitostí a movitých věcí, nacházejících se v
areálu bývalého hraničního přechodu Starý Hrozenkov, s nájemcem ve věci
vydávání písemných souhlasů a vyjádření, sjednávání dohod, pravidel, plánů a
dalších dokumentů ze smlouvy vyplývajících;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.11.2010 č. 0945/R23/10 v části
schvaluje - bod 6;
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického předkládat vždy 1x ročně zprávu o stavu na
hraničním přechodu Starý Hrozenkov a plán technického zhodnocení na další rok.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0863/R19/11

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. pozemků
- p. č. 4120/39, ostatní plocha,
- p. č. 4120/42, ostatní plocha,
- p. č. 4120/44, ostatní plocha,
- p. č. 4120/41, ostatní plocha,
- p. č. 4120/37, ostatní plocha,
- p. č. 4120/38, ostatní plocha,
- p. č. 4120/43, ostatní plocha,
- p. č. 4120/40, ostatní plocha,
- p. č. 4120/36, ostatní plocha,
- p. č. 4120/35, ostatní plocha,
- p. č. 4120/34, ostatní plocha,
- p. č. 4120/32, ostatní plocha,
- p. č. 2144/166, ostatní plocha,
- p. č. 2144/161, ostatní plocha,
- p. č. 2144/165, ostatní plocha,
- p. č. 2144/163, ostatní plocha,
- p. č. 2144/160, ostatní plocha,
- p. č. 2144/162, ostatní plocha,
- p. č. 2144/164, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 20876 pro obec a k. ú. Zlín;
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2. pozemku
- p. č. 1611/39, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 680 pro obec a k. ú. Pozlovice;
3. pozemků
- p. č. 1547/18, ostatní plocha,
- p. č. 1547/14, ostatní plocha,
- p. č. 1547/16, ostatní plocha,
- p. č. 1562/32, ostatní plocha,
- p. č. 1562/33, ostatní plocha,
- p. č. 1562/36, ostatní plocha,
- p. č. 1562/39, ostatní plocha,
- p. č. 1562/43, ostatní plocha,
- p. č. 1562/46, ostatní plocha,
- p. č. 1562/77, ostatní plocha,
- p. č. 1562/73, ostatní plocha,
- p. č. 1562/75, ostatní plocha,
- p. č. 1562/51, ostatní plocha,
- p. č. 1562/52, ostatní plocha,
- p. č. 1562/56, ostatní plocha,
- p. č. 1562/57, ostatní plocha,
- p. č. 1562/58, ostatní plocha,
- p. č. 1562/59, ostatní plocha,
- p. č. 1562/60, ostatní plocha,
- p. č. 1562/61, ostatní plocha,
- p. č. 1562/62, ostatní plocha,
- p. č. 1562/63, ostatní plocha,
- p. č. 1562/64, ostatní plocha,
- p. č. 1562/65, ostatní plocha,
- p. č. 1562/66, ostatní plocha,
- p. č. 1562/67, ostatní plocha,
- p. č. 1562/68, ostatní plocha,
- p. č. 1562/69, ostatní plocha,
- p. č. 1562/70, ostatní plocha,
- p. č. 1562/71, ostatní plocha,
- p. č. 1562/72, ostatní plocha,
- p. č. 1562/80, ostatní plocha,
- p. č. 1562/81, ostatní plocha,
- p. č. 1562/82, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 298 pro obec Dolní Lhota a k. ú.
Dolní Lhota u Luhačovic;
4. pozemku
- p. č. 2093/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 967 pro k. ú. Poličná, obec Valašské
Meziříčí;
5. části pozemků
- p. č. 1186/11, ostatní plocha do výměry 210 m2,
- p. č. 1186/20, ostatní plocha do výměry 70 m2,
- p. č. 1186/21, ostatní plocha do výměry 1 m2,
- p. č. 1186/53, ostatní plocha do výměry 368 m2,
- p. č. 1186/33, ostatní plocha do výměry 187 m2,
- p. č. 1186/39, ostatní plocha do výměry 7 m2,
- p. č. 1186/40, ostatní plocha do výměry 64 m2,
- p. č. 1186/18, ostatní plocha do výměry 1 m2,
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oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Křekov;
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemku
- p. č. st. 3767, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1242 pro obec a k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm.

5.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování elektronických online zdrojů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0864/R19/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování elektronických online zdrojů mezi
Zlínským krajem a Národní knihovnou České republiky, se sídlem Klementinum
190, 110 00 Praha 1, IČ 00023221, dle přílohy č. 0885-11-P01.

6.

Zahraniční pracovní cesta na Ukrajinu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0865/R19/11

schvaluje
1. zahraniční pracovní cestu Ing. Jaroslava Drozda, náměstka hejtmana Zlínského
kraje, Mgr. Taťány Nersesjan, členky Rady Zlínského kraje, Bc. Petera Hunáka,
vedoucího oddělení vnějších vztahů, Odboru Kancelář hejtmana, do Lvovské
oblasti (Ukrajina) ve dnech 13. - 16. října 2011, a to letecky, včetně poskytnutí
cestovních náhrad a úhrady cestovního pojištění;
2. poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 10.000 Kč společnosti VAPE spol. s. r. o., se sídlem Bílanská 1647, 767
01 Kroměříž, IČ 00543551,
b) ve výši 10.000 Kč společnosti ALUCAST, s. r. o., se sídlem Tupesy 100, 687 07
Tupesy, IČ 26232111;
3. rozpočtové opatření č. RZK-0162-2011 dle přílohy č. 0881-11-P01.

7.

SPZ Holešov - Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0866/R19/11

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci „Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ II.“ formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č. 0875-11-P01 až č. 087511-P05;
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jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. Rostislav Folta, Ing. Marian
Piecha, Ph.D., Ing. Silvie Pochtiolová, Ing. Jakub Černoch, Ing. Milan Hudec, Ing.
Věra Fousková, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Ing. Alois Zaňka, Ing.
Zbyněk Pokorný, Ing. Jan Hana, Jiří Němec, Ing. František Mikeštík, Ing. Zbyšek
Lukáš, Mgr. Zdeňka Foltýnová.

8.

Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0867/R19/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem "Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně dodávka stavby", formou zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 0877-11P02 až č. 0877-11-P09, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0877-11-P10 a
současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
na akci „Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně” s Ing. Ladislavem Alsterem
Projektová kancelář A-S, se sídlem Družby 1381, 769 01 Holešov, IČ 61405230,
dle přílohy č. 0877-11-P11;
jmenuje
pro veřejnou zakázku "Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně - dodávka stavby":
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Marta Černá, Ing. Milan Hudec,
Martina Hromečková, DiS. a náhradníky - Ivan Černý, Ing. Viktor Dynka, Mgr.
Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Černá, Ivan Černý;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Marta Černá, Ing. Milan Hudec, Mgr. Pavel
Hrubec MBA, Martina Hromečková, DiS., Ing. Viktor Dynka, Ing. Pavel Pecha a
náhradníky - Ivan Černý, Ing. František Mikeštík, Ing. Dagmar Sýnková, Ing. David
Neulinger, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Petr Ruber;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost MCI SERVIS s. r. o., IČ 27718158, se
sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce "Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně - dodávka stavby" podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci uvedené v příloze č. 0877-11-P01.
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9.

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0868/R19/11

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
713/3/100/097/08/10-02/09/11 s názvem "Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm - humanizace pobytových služeb" dle přílohy č. 0873-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené
se společností SYNER Morava, a. s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČ
63493675, dle přílohy č. 0873-11-P02.

10.

Školství - DD Lazy, SŠ oděvní a služeb Vizovice - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0869/R19/11

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
776/3/150/287/05/11 „Střední škola oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce
kotelny a topného systému“ dle přílohy č. 0870-11-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
805/3/150/301/08/11 "Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola Zlín – stavební úpravy a přístavba SPC Zlín" dle přílohy č. 0870-11-P02;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, na
rok 2011, dle přílohy č. 0870-11-P03;
4. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 11/2011 příspěvkové organizaci
Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČ
00837237, na akci „Střední škola oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce kotelny a
topného systému“, dle přílohy č. 0870-11-P04, za podmínky schválení poskytnutí
investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
5. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 10/2011 příspěvkové organizaci
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
Zlín, IČ 61716464, na akci "Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a
Praktická škola Zlín - stavební úpravy a přístavba SPC Zlín", dle přílohy č. 087011-P05, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0161/2011 dle přílohy č. 0870-11-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace:
a) ve výši 7.000.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČ 00837237, na akci „Střední škola
oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce kotelny a topného systému“;
b) ve výši 6.500.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695, 760 01 Zlín, IČ 61716464. na
akci "Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín stavební úpravy a přístavba SPC Zlín";
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0054/2011 dle přílohy č. 0870-11-P07;
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pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874,
763 12 Vizovice, IČ 00837237, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce „Střední
škola oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce kotelny a topného systému“;
b) příspěvkovou organizaci Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a
Praktická škola Zlín, Lazy 3695, 760 01 Zlín, IČ 61716464, výkonem funkce
investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola Zlín – stavební úpravy a přístavba SPC Zlín".

11.

Školství - dodatky investičních záměrů - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0870/R19/11

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 3 investičního záměru č. 606/3/150/241/07/09 - 03/09/11 s názvem
"Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ
Otrokovice" dle přílohy č. 0876-11-P01;
b) dodatek č. 3 investičního záměru č. 610/3/150/245/07/09 - 03/09/11 s názvem
"Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – realizace
úsporných opatření" dle přílohy č. 0876-11-P02;
c) dodatek č. 3 investičního záměru č. 612/3/150/247/07/09 - 03/09/11 s názvem
"Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, realizace opatření úspor energie"
dle přílohy č. 0876-11-P03;
d) dodatek č. 2 investičního záměru č. 689/3/150/272/05/10 - 02/09/11 s názvem
"Obchodní akademie Kroměříž - zateplení objektu" dle přílohy č. 0876-11-P04;
2.
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
SOŠ Otrokovice, na rok 2011, dle přílohy č. 0876-11-P05;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, na rok 2011, dle přílohy č.
0876-11-P06;
c) změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
SOŠ Sousedíka Vsetín, na rok 2011, dle přílohy č. 0876-11-P07;
d) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Obchodní akademie Kroměříž, na rok 2011, dle přílohy č. 0876-11-P08;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0163/2011 dle přílohy č. 0876-11-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 1 rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace:
a) č. 10/2011/ŘDP příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ
00128198, na realizaci projektu "Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické
náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice", dle přílohy č. 0876-11-P10;
b) č. 8/2011/ŘDP příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci projektu "Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – realizace úsporných
opatření" dle přílohy č. 0876-11-P11;
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c) č. 5/2011/ŘDP příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, na realizaci projektu "Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie", dle přílohy č. 0876-11-P12;
d) č. 9/2011/ŘDP příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž, IČ
63458730, na realizaci projektu "Obchodní akademie Kroměříž - zateplení
objektu", dle přílohy č. 0876-11-P13;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě:
a) č. D/1056/2011/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná finanční
výpomoc ve výši 16.561.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu "Stavební úpravy pro zajištění
snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice", dle přílohy č.
0876-11-P14;
b) č. D/1063/2011/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná finanční
výpomoc ve výši 4.511.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci projektu "Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – realizace úsporných
opatření" dle přílohy č. 0876-11-P15;
c) č. D/1064/2011/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná finanční
výpomoc ve výši 7.184.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie
Kroměříž, IČ 63458730, na realizaci projektu "Obchodní akademie Kroměříž zateplení objektu", dle přílohy č. 0876-11-P16.

12.

Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0871/R19/11

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti" dle
přílohy č. 0874-11-P01;
2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
663/3/090/043/12/09 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební obnova a
modernizace zámku Lešná a Valašského Meziříčí" dle přílohy č. 0874-11-P02;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
643/3/090/044/12/09 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Environmentální střediska
Muzea regionu Valašsko" dle přílohy č. 0874-11-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0164/2011 dle přílohy č. 0874-11-P04;
5. změnu č. 4 plánu tvorby použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2011, dle přílohy č. 0874-11-P05.

13.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0872/R19/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby „Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně” se „Sdružením KKVC Zlín“, dle přílohy č. 0878-11P01;
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bere na vědomí
logomanuál Krajského kulturního a vzdělávacího centra zpracovaný společností
STUDIO 6.15 s. r. o., IČ 26936453, dle přílohy č. 0878-11-P02.

14.

Doprava - ROP - modifikované platby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0873/R19/11

bere na vědomí
navýšení účelové investiční dotace příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, o částku 118.955.943,90 Kč, poskytnutou
společností Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, do
konce roku 2011, na celkovou výši 342.018.015,30 Kč;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0165/2011 dle přílohy č. 0862-11-P04;
2. změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70834860, na rok 2011, dle přílohy č. 086211-P05.

15.

Kultura - dotace z MK ČR, investiční dotace, změna investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0874/R19/11

bere na vědomí
účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 130.000 Kč pro
příjemce dotace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace,
IČ 00092126, na projekt "Stavebně historický výzkum vybraných objektů tradičního
lidového stavitelství ve Zlínském kraji I." dle přílohy č. 0892-11-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0160/2011 dle přílohy č. 0892-11-P02,
2. poskytnutí investiční dotace Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková
organizace, IČ 00089982, ve výši 39.000 Kč na pořízení osobního automobilu za
podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č.
0892-11-P07,
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2011 příspěvkové
organizace Muzeum jihovýchodní Moravy, IČ 00089982, dle přílohy č. 0892-11P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
poskytnutí investičních dotací Muzeu regionu Valašsko, příspěvková organizace,
IČ 00098574, ve výši 160.000 Kč na pořízení osobního automobilu za podmínek
stanovených v rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 0892-11P06.
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16.

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0875/R19/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK-0157-2011dle přílohy č. 0888-11-P01;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu:
1. poskytnutí dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu na rok
2011 ve výši 1.428.663,46 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, dle přílohy č. 0888-11-P02,
2. poskytnutí dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu na rok
2011 ve výši 607.461 Kč příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 0888-11-P02.

17.

Sociální služby - změny investičních fondů v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0876/R19/11

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Fryšták, IČ 70850950, na rok 2011, dle přílohy č.
0886-11-P01,
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, na rok 2011, dle přílohy č. 0886-11-P02,
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2011, dle přílohy č. 0886-11-P03.

18.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0877/R19/11

bere na vědomí
zprávu o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zajištění sítě
sociálních služeb typu azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji IV",
číslo zakázky VZ/2011/5/200/2, dle přílohy č. 0889-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ
44018886, pro část zakázky 1;
2. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče ELIM, křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., IČ 43963862, pro část zakázky 2;
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3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ
46276262, pro část zakázky 3;
4. uzavření smlouvy s uchazečem Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ
44018886, dle příloh č. 0889-11-P02 a č. 0889-11-P03;
5. uzavření smlouvy s uchazečem ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a
diakonii Vsetín, o. s., IČ 43963862, dle příloh č. 0889-11-P04 a č. 0889-11-P05;
6. uzavření smlouvy s uchazečem Charita sv. Anežky Otrokovice, se sídlem
Otrokovice, IČ 46276262, dle příloh č. 0889-11-P06 a č. 0889-11-P07;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji IV" v termínu do
12.12.2011;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči dle příloh č. 0889-11-P02 až č. 0889-11-P07 v termínu do
14.11.2011.

19.

PO - jmenování ředitele, platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0878/R19/11

bere na vědomí
vzdání se funkce zástupkyně statutárního orgánu Domu sociálních služeb
Návojná, příspěvkové organizace, IČ 70850852, paní Magdy Bublákové ke dni
21.09.2011 dle přílohy č. 0890-11-P01;
jmenuje
paní Mgr. Věru Stašovou, na pracovní místo ředitelky Domu sociálních služeb
Návojná, příspěvkové organizace, IČ 70850852, s účinností od 05.10.2011, na
dobu určitou do doby ukončení řádného výběrového řízení jmenováním nového
ředitele organizace, dle přílohy č. 0890-11-P02;
stanovuje
s účinností od 05.10.2011 plat paní Mgr. Věře Stašové, ředitelce Domu sociálních
služeb Návojná, příspěvkové organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0890-11-P03.

20.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0879/R19/11

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2011, dle přílohy č. 0895-11-P05:
1. příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, p. o., IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské
Meziříčí, ve výši 85.824 Kč;
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2. příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín, ve výši 86.400 Kč.

21.

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0880/R19/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0403/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0896-11-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0053/2011 dle
přílohy č. 0896-11-P02.

22.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0881/R19/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce mezi Zdravotnickou záchrannou
službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, a ČR - Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, IČ 70887306, za podmínek a k předmětu
výpůjčky dle přílohy č. 0894-11-P03.

23.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. - sanitní
vozidlo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0882/R19/11

schvaluje
investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
809/2/170/142/09/11 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - sanitní vozidlo" dle přílohy č. 0893-11P01 o celkových nákladech 1.927.000 Kč;
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.
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24.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0883/R19/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0159/2011 dle přílohy č. 0898-11-P01.

25.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0884/R19/11

schvaluje
podání návrhů na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín, IČ 61716421:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-C/01 Základní škola z 11
na 22 žáků;
2. Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237:
snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek Domova mládeže z 200 na 148;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, podat u Ministerstva školství, mládeže a
tělochovýchovy ČR a Krajského úřadu Zlínského kraje příslušné žádosti o změny v
rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 31.10.2011.

26.

Veřejná zakázka "Technologické centrum Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0885/R19/11

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky s názvem "Technologické centrum Zlínského kraje"
formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0863-11-P01 až č. 0863-11P07;
2. změnu č. 3 projektového a finančního rámce projektu "Rozvoj e-Governmentu
ve Zlínském kraji" dle příloh č. 0863-11-P08 a č. 0863-11-P09;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0149/2011 dle přílohy č. 0863-11-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Martina
Hromečková, DiS., Mgr. Zdeňka Foltýnová a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS.,
Ing. David Neulinger, Ing. Pavel Kopecký;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Petr Hradecký, RNDr. Ivo
Skrášek, Martina Hromečková, DiS, Ing. Pavel Kopecký, a náhradníky Lenka
Potrusilová, DiS, Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA,
Mgr. Zdeňka Foltýnová, Bedřich Polák, DiS.;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Technologické centrum Zlínského
kraje" Radě Zlínského kraje v termínu do 12.12.2011;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "Technologické centrum Zlínského kraje" dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 31.12.2011;
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 „Technologické centrum Zlínského kraje“ podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci
ve znění přílohy č. 0863-11-P11.

27.

Veřejná zakázka "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2012"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0886/R19/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup a dodávka zemního plynu pro
odběrná místa Zlínského kraje na rok 2012“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění na Energetické burze organizované Českomoravskou komoditní burzou
Kladno, ve znění přílohy č. 0868-11-P01,
2. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 0868-11-P02 mezi
Zlínským krajem a organizacemi Zlínského kraje uvedenými v příloze č. 0868-11P03;
zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
společnost FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ
26439573, k provádění úkonů dle plné moci ve znění přílohy č. 0868-11-P04;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek: Libor Lukáš, Ing. Jaroslav Drozd, Ing.
Petr Hradecký, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková, a náhradníky: Mgr.
Josef Slovák, Bc. Milena Kovaříková, Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Pavel Hrubec a
Ing. Jan Vidomus;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací
ceny za budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či
opakování aukce v případě nevyhovujících nabídek;
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2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zajistit koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na
rok 2012“ plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a dle smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů, v termínu do 31.12.2011;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých
dotčených organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p.
s., s cílem připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost
dotčených odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s
výsledkem veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k
veřejné zakázce "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2012", v termínu do 31.12.2011;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči
k veřejné zakázce "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2012" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.

28.

Uzavření smlouvy o dílo se společností CROSS, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0887/R19/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a společností CROSS Zlín, a. s., se
sídlem Louky 397, 763 02 Zlín, IČ 60715286, dle přílohy č. 0869-11-P01.

29.

Implementace modulů informačního systému FaMa+

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0888/R19/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a společností TESCO SW a. s., se
sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc-Hodolany, IČ 25892533, dle
přílohy č. 0867-11-P01.

30.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0889/R19/11

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku uvedeného v příloze č. 0866-11P01.
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31.

Veřejná zakázka č. 2 - KORIS - změna limitního termínu dokončení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0890/R19/11

schvaluje
prodloužení limitního termínu dokončení KORIS (Svazek 1 zadávací dokumentace
– Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, str. 4, odstavec 5. 1. 4 a také
Svazek 2 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky, str. 10, odstavec 10.1.10)
do 31.08.2013.

32.

Zdravotnictví - KNTB - budova č. 12 - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0891/R19/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky na
dodávku stavebních prací akce: „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č. 12 stavební úpravy“ dle přílohy č. 0901-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku stavebních prací akce:
„Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č. 12 - stavební úpravy“, kterou
předložila společnost MANAG, a. s., se sídlem Zárámí 92, 760 01 Zlín, IČ
47906898;
2. uzavření smlouvy o dílo se společností MANAG, a. s., se sídlem Zárámí 92, 760
01 Zlín, IČ 47906898, dle přílohy č. 0901-11-P02.

Zlín 3. října 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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