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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 17.10.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0892/R20/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0943-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0514/R13/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné
zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho
organizací" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a předložit návrh
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do
17.10.2011.“ - na termín plnění 12.12.2011;
2. usnesení č. 0705/R17/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, zpracovat "Koncepci zavádění systému Randez-Vous", včetně
vyhodnocení ekonomických, personálních a zdravotnických přínosů a dopadů v
termínu do 17.10.2011.“ - na termín plnění 31.10.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0893/R20/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) krajským kolem V. ročníku celostátní soutěže v umění komunikace - MLADÝ
DEMOSTHENES realizovaným společností FACE OF NEW EUROPE, s. r. o.,
Praha, IČ 27361781;
b) valnou hromadou Asociace ředitelů základních škol pořádanou Asociací ředitelů
základních škol České republiky, o. s., Plzeň, IČ 60449101, v roce 2011;
c) mezinárodním ekologickým festivalem Týká se to také Tebe "TSTTT"
pořádaným Klubem kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092100 v roce 2011;
d) dětskou a mládežnickou soutěží "Aerobic Tour 2011" pořádanou Domem dětí a
mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, IČ 75080621, v roce 2011;
e) 5. ročníkem festivalu humoru a vína „Otrokovické frkobraní“ pořádaným
společností Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČ 25513885, v roce 2011;
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schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč sdružení OREL, jednota Uherský Brod, IČ 62832638, na
pořádání Cyklistické poutě po Španělsku v roce 2011;
b) ve výši 20.000 Kč Asociaci ředitelů základních škol České republiky, o. s.,
Plzeň, IČ 60449101, na pořádání valné hromady v roce 2011;
c) ve výši 25.000 Kč Sdružení Linka bezpečí, Praha, IČ 61383198, na činnost v
roce 2011;
d) ve výši 10.000 Kč Domu dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková
organizace, IČ 75080621, na pořádání dětské a mládežnické soutěže "Aerobic
Tour 2011";
e) ve výši 5.000 Kč Tělovýchovné jednotě Nedašov, IČ 18559964, na pořádání
sportovní akce s názvem „Mikulášský turnaj ve stolním tenisu" v roce 2011;
f) ve výši 10.000 Kč Národopisnému souboru ZÁVRŠAN, Nedašov, IČ 26668025,
na pořádání kulturní akce s názvem „Vánoční koncert" v Nedašově v roce 2011;
g) ve výši 30.000 Kč Marii Zelené, Praha, IČ 10095934, na realizaci projektu
"Návraty k hodnotám" v obci 0strožská Nová Ves v roce 2011;
h) ve výši 25.000 Kč sdružení Líska – občanské sdružení pro environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Vsetín, IČ 28558863, na
zpracování, grafickou přípravu a tisk osvětového a informačního sborníku
„Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Zlínském kraji v letech 20012011“;
i) ve výši 10.000 Kč společnosti Otrokovická BESEDA, s. r. o., IC25513885, na
pořádání 5. ročníku festivalu humoru a vína „Otrokovické frkobraní“ v roce 2011;
2. navýšení dotace o částku 10.000 Kč na celkovou částku 20.000 Kč Českému
svazu chovatelů, okresní organizace Kroměříž, IČ 00448761, na pořádání Krajské
soutěžní výstavy chovatelů v roce 2011 v Kroměříži;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0169/2011 dle přílohy č. 0927-11-P02.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0894/R20/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na dobu neurčitou
s účinností od data podpisu smlouvy mezi dodavatelem Slovácké vodárny a
kanalizace, a. s., se sídlem Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, PSČ 686 36, IČ
49453866, a Zlínským krajem jako odběratelem za cenu stanovenou ceníkem
dodavatele, dle přílohy č. 0924-11-P01;
2. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného TC servis, s. r. o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1845, 765 02
Otrokovice, IČ 25533673, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního kabelového vedení optické sítě v pozemku p. č.
3367/4, ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu dle přiložené
dokumentace polohopisu s trasou dle přílohy č. 0924-11-P02, která bude nedílnou
součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 24.400 Kč + DPH;
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3. 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 pozemku p. č. st. 328/1,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 1.000 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Městem
Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70, Uherské
Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0924-11-P03.

4.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0895/R20/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o prominutí povinnosti odvodu penále ve výši 2.394 Kč vyměřeného
DSO - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, platebním výměrem č. 21/2011
KŘ dle přílohy č. 0925-11-P03;
2. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 3.752 Kč
vyměřeného Základní škole Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 360, 756 27
Valašská Bystřice, IČ 48773689, platebním výměrem č. 23/2011 KŘ dle přílohy č.
0925-11-P07;
rozhodla
o prominutí části odvodu ve výši 26.035,80 Kč vyměřeného Střední škole-Centru
odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž, IČ
00568945, platebním výměrem č. 24/2011 dle přílohy č. 0925-11-P12.

6.

Plán práce Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0896/R20/11

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2012 dle přílohy č. 0942-11-P01, přičemž
termíny zasedání Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného společníka
nebo akcionáře jsou pouze orientační;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na
rok 2012 dle přílohy č. 0942-11-P01.
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7.

Rozpočtové opatření - přesun čerpání dotace pro obec Babice do roku 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0897/R20/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0170/2011 dle přílohy č. 0917-11-P02.

8.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0898/R20/11

bere na vědomí
předchozí stanovisko Ministerstva financí č. j. 12/75077/2011-123 k uzavření
koncesní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s., dle přílohy č. 0913-11-P01;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti Českého hydrometeorologického ústavu, se sídlem Praha 4-Komořany,
Na Šabatce 17, PSČ 143 06, IČ 00020699, strpět:
a) umístění a provozování vodovodu z potrubí TLT DN 150 a TLT DN 100,
vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov,
Stavba č. 2 Přívod pitné a průmyslové vody, SO 202 Vodovod západ, k níž byl
vydán Městským úřadem Holešov, Odborem životního prostředí kolaudační
souhlas č. j. ŽP/39661/26771/2009/Ve ze dne 23.11.2009, na pozemcích p. č.
2774/5, p. č. 2774/6, p. č. 3687/2 a p. č. 3687/3 v k. ú. Holešov,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a
opravami vodovodu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1674-149/2011 ze dne
11.07.2011,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 8.686 Kč bez DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
b) umístění a provozování středotlakého plynovodu z potrubí d 315, vybudovaného
v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 4
Připojení na zemní plyn, SO 401 Plynovod východ, k níž byl vydán Městským
úřadem Holešov, Odborem územního plánování a stavebního řádu kolaudační
souhlas č. j. HOL/22552/2009/SÚ/TN ze dne 26.10.2009, na pozemcích p. č.
2774/5, p. č. 2774/6 a p. č. 3687/3 v k. ú. Holešov,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a
opravami plynovodu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1675-150/2011 ze dne
12.07.2011,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 7.360 Kč bez DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
c) umístění a provozování přípojky NN, vybudované v rámci stavby Investiční
příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 1 Příprava území, retence a
odvod dešťových vod, SO 102/2 Přípojky inženýrských sítí, k níž byl vydán
Městským úřadem Holešov, Odborem územního plánování a stavebního řádu
kolaudační souhlas č. j. SŘ/20198/2009/TN ze dne 16.11.2009, na pozemcích p. č.
2774/5, p. č. 2774/6 a p. č. 3687/3 v k. ú. Holešov,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a
opravami přípojky NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1676-151/2011 ze
dne 13.07.2011,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 1.369,- Kč bez DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;

4/18

R20/11

d) umístění a provozování přípojky plynu, vybudované v rámci stavby Investiční
příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 1 Příprava území, retence a
odvod dešťových vod, SO 102/2 Přípojky inženýrských sítí, k níž byl vydán
Městským úřadem Holešov, Odborem územního plánování a stavebního řádu
kolaudační souhlas č. j. SŘ/20198/2009/TN ze dne 16.11.2009, na pozemku p. č.
2774/6 v k. ú. Holešov,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a
opravami přípojky plynu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1662-133/2011 ze
dne 14.06.2011,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 1.756 Kč bez DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti Miroslava Sovadiny, bytem Žopy 77, 769 01 Holešov, strpět:
- umístění potrubí vodovodu DN 250, 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 pozemku
p. č. 1994/1 v k. ú. Holešov,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou potrubí vodovodu DN 250, v rozsahu dle geometrického plánu
č. 1514-133/2009 ze dne 15.10.2009,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 17.860 Kč bez DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 48384, strpět:
a) umístění a provozování výtlačného potrubí kanalizace DN 200 a DN 150 mm,
vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov,
Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, k níž byl vydán
Městským úřadem Holešov, Odborem životního prostředí kolaudační souhlas č. j.
ŽP/4035/27345/2009/Ve ze dne 30.11.2009, na pozemcích p. č. 1043/1 a p. č.
1046/9 v k. ú. Všetuly, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1285-15/2011 ze dne
09.02.2011,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 37.842 Kč včetně DPH, s tím,
že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
b) umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN, vybudovaného v
rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 8
Napojení na železniční síť, SO 810 Přípojka NN pro čerpací stanici, k níž byl vydán
Městským úřadem Holešov, Odborem územního plánování a stavebního řádu
kolaudační souhlas č. j. HOL-26996/2009/SÚ/TN ze dne 24.11.2009, na
pozemcích p. č. 1043/1 a p. č. 1046/3 v k. ú. Všetuly, v rozsahu dle geometrického
plánu č. 1286-17/2011 ze dne 11.02.2011,
na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 11.900 Kč včetně DPH, s tím,
že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Zlínský kraj;
4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného obec Zahnašovice, se sídlem Zahnašovice 43, PSČ 769 01, IČ
00287890, dle přílohy č. 0913-11-P02, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět umístění a provozování výtlačného potrubí kanalizace, vybudovaného v
rámci stavby „Vypouštění OV z obce Zahnašovice“, na pozemkové parcele p. č.
147/3 v k. ú. Zahnašovice a vstup a vjezd na tuto pozemkovou parcelu za účelem
udržování výtlačného potrubí kanalizace v dobrém stavebním stavu.
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9.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0899/R20/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 0/0776/2007/EKO mezi Zlínským
krajem a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešov, letiště, Tovární
1268, IČ 63080303, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl B, vložka 1952, dle přílohy č. 0921-11-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0052/2011 dle
přílohy č. 0921-11-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0173/2011 dle přílohy č. 0921-11-P03.

10.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0900/R20/11

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
633/3/170/107/10/09 - 04/08/11 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - centrální objekt"
dle přílohy č. 0912-11-P01;
2. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace nezabudované
zdravotnické technologie centrálního objektu akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
- centrální objekt" mezi Zlínským krajem a společností LT PROJEKT a. s., Kroftova
45, 616 00 Brno, IČ 29220785, dle přílohy č. 0912-11-P02.

11.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0901/R20/11

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na akci „Realizace opatření úspor energie v areálu
Uherskohradišťské nemocnice, a. s. – zateplení objektů“ formou jednacího řízení
bez uveřejnění ve znění příloh č. 0918-11-P01 až č. 0918-11-P06;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Tomáš
Záhora, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Ing. Jana Stašková, Petr Ruber,
Mgr. Zdeňka Foltýnová.
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12.

Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0902/R20/11

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 - 02/08/11 "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" dle přílohy č.
0915-11-P01;
2. zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem
„Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - projektová dokumentace“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0915-11-P03 až č. 0915-11-P07,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0915-11-P08 a současným uveřejněním
výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1948/2011/INV uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Potrusil s. r. o., se sídlem Hybešova 1647/51, 664
51 Šlapanice, IČ 25310119, na akci: "Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kunovice - zlepšení kvality bydlení - přístavba“ - dodávka vnitřního vybavení a
technologie kuchyně dle přílohy č. 0915-11-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. František
Mikeštík, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Ing.
Tomáš Záhora, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Aleš
Houserek, Martina Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý, a náhradníky - Ing.
František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Lenka Potrusilová, DiS., Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Ing. Radomír Drozd;
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 „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín – projektová dokumentace“
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0915-11-P02.

13.

Kultura - Depozitář Otrokovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0903/R20/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností První otrokovická stavební, a. s., se sídlem
areál Toma č. p. 1677, budova 47, 765 82 Otrokovice, IČ 64509745, dle přílohy č.
0916-11-P03.
2. rozpočtové opatření č.RZK/0174/2011 dle přílohy č. 0916-11-P04.
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14.

Projekt "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0904/R20/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu
IVVS ZK“ mezi Zlínským krajem a obcemi s rozšířenou působností Zlínského kraje
dle přílohy č. 0910-11-P01;
2. uzavření smlouvy na zpracování "Dokumentace pro výběr zhotovitele projektu
IVVS ZK“ se společností RH elektroprojekt s. r. o., se sídlem Za Mlýnem 29, 147
00 Praha 4, IČ 29040388, dle přílohy č. 0910-11-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0172/2011 dle přílohy č. 0910-11-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu "Smlouvu o
partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK" mezi Zlínským
krajem a obcemi s rozšířenou působností Zlínského kraje dle přílohy č. 0910-11P01 v termínu do 28.11.2011;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu smlouvu se
společností RH elektroprojekt s. r. o., IČ 29040388, dle přílohy č. 0910-11- P02, v
termínu do 31.10.2011.

15.

Projekt: "Inovační vouchery ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0905/R20/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.09.2011 č. 0833/R18/11 - část schvaluje
bod 3, kterým Rada Zlínského kraje schválila metodologii pro realizaci pilotního
projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji" ve znění přílohy č. 0834-11-P03;
schvaluje
1. metodologii pro realizaci pilotního projektu "Inovační vouchery ve Zlínském
kraji", ve znění přílohy č. 0919-11-P03,
2. dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační vouchery, ve znění příloh
č. 0919 -11-P01 a č. 0919-11-P02.

16.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0906/R20/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0168/2011 dle přílohy č. 0905-11-P01.

8/18

R20/11

17.

Sociální služby - převod z rezervního fondu a změny investičních fondů v
roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0907/R20/11

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení investičního fondu ve výši
62.000 Kč, dle přílohy č. 0931-11-P02;
schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2011, dle přílohy č. 0931-11P01,
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2011, dle přílohy č. 0931-11P03.

18.

Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy a OON pro
rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0908/R20/11

schvaluje
1. navýšení závazného objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací v
oblasti sociálních služeb, na rok 2011, dle přílohy č. 0932-11-P01:
a) Sociální služby Uherské Hradiště, IC 92096, ve výši 3.500.000 Kč,
b) Sociální služby Vsetín, IC 49562827, ve výši 972.000 Kč,
c) Domov pro seniory Loučka, IC 70850895, ve výši 49.181 Kč, z toho účelové
použití prostředků z ÚP ve výši 49.181 Kč,
d) Domov pro seniory Luhačovice, IC 70850909, ve výši 28.360 Kč,
e) Domov s chráněným bydlením Zlín, IC 70850887, ve výši 12.688 Kč, z toho
účelové použití prostředků z ÚP ve výši 12.688 Kč,
f) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, IC 70850992, ve výši
60.720 Kč;
2. navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů na rok 2011 u
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0932-11-P01:
a) Sociální služby Uherské Hradiště, IC 92096, ve výši 71.000 Kč,
b) Sociální služby Vsetín, IC 49562827, ve výši 138.306 Kč, z toho účelové použití
prostředků z ESF a SR ve výši 110.400 Kč.

19.

Sociální služby - nesouhlas s podáním žádosti o svěření dalšího dítěte do
pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0909/R20/11

vyjadřuje nesouhlas
s podáním žádosti o svěření dalšího dítěte do pěstounské péče manželů Martiny a
Miroslava Vaňkových v zařízení pro výkon pěstounské péče.
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20.

Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" - uzavření
trojstranných smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0910/R20/11

schvaluje
uzavření smlouvy o způsobu úhrady za službu mezi Zlínským krajem a:
1. městem Vsetín, IČ 00304450, a organizací Občanské sdružení NA CESTĚ, IČ
70640548, dle přílohy č. 0933-11-P01;
2. městem Vsetín, IČ 00304450, a organizací ELIM, křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., IČ 43963862, dle příloh č. 0933-11-P02 až č.
0933-11-P04;
3. městem Vsetín, IČ 00304450, a organizací Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi o. p. s., IČ 25909614, dle příloh č. 0933-11-P05 a č. 0933-11-P06;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy o
způsobu úhrady za službu dle příloh č. 0933-11-P01 až č. 0933-11-P06 v termínu
do 31.10.2011, avšak až po předložení smluv o půjčce uzavřených mezi městem
Vsetín a jednotlivými poskytovateli.

21.

Změna č. 1 Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním
postižením Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0911/R20/11

schvaluje
změnu č. 1 Transformačního plánu sociální služby typu domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor služby 5730896, poskytované v zařízení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, začleněném do příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0929-11-P01.

22.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - realizace zvýšení základního kapitálu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0912/R20/11

schvaluje
uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Krajská nemocnice T.
Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle
přílohy č. 0934-11-P01.
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23.

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0913/R20/11

vyslovuje souhlas
1. se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, pro rok 2011, dle přílohy č. 093511-P04 - z rozpočtu Zlínského kraje mohou být uhrazeny pouze takové opravy pro
Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., které budou řádně dokončeny, předány a
vyfakturovány (splatnost 30 dnů) do 30.11.2011 (den podání návrhu na vklad do
katastru nemovitostí);
2. se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, pro rok 2011, dle přílohy č. 093511-P05;
3. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, pro rok 2011, dle přílohy č. 0935-11P06;
4. s proplacením nákladů na opravy dle části 1.-3. tohoto usnesení, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků nemocnice vůči Zlínskému kraji
vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 818/2/170/144/09/11
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. - oprava kanalizace v areálu
nemocnice"Uherskohradišťská nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0935-11-P10 , o celkových
nákladech 2.399.000 Kč;
2. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 748/2/170/133/01/11
"Kroměřížská nemocnice a. s. - výměnu vybavení kompresorové stanice v areálu
nemocnice"Kroměřížské nemocnice a. s., Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ
27660532, dle přílohy č. 0935-11-P11 o celkových nákladech 1.256.000 Kč;
3. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 817/2/170/143/09/11
"Kroměřížská nemocnice a. s. - oprava omítek budova B v areálu
nemocnice"Kroměřížské nemocnice a. s., Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ
27660532, dle přílohy č. 0935-11-P09, o celkových nákladech 1.013.000 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0056/2011 dle
přílohy 0935-11-P12.

24.

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0914/R20/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0405/2009/ZD uzavřené mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0936-11-P01.
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25.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0915/R20/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0167/2011 dle přílohy č. 0939-11-P01.

26.

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0916/R20/11

schvaluje
plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2011:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0937-11-P01;
b) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, dle přílohy č. 0937-11-P03;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ
46276327, dle přílohy č. 0937-11-P05;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0937-11-P07;
e) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č.
0937-11-P09;
f) změnu č. 3 příspěvkové organizace Dětský domov, Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 0937-11-P11;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926,
dle přílohy č. 0937-11-P13,
h) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0937-11-P14;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0937-11-P15;
j) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0937-11-P16;
k) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391,
dle přílohy č. 0937-11-P17;
l) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola
speciální Kroměříž, IČ 47934581, dle přílohy č. 0937-11-P18;
m) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy č. 0937-11-P19.

27.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0917/R20/11

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 13.197.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0938-11-P01 na celkovou částku
343.727.000 Kč.
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28.

Změna účelového určení dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0918/R20/11

schvaluje
změnu účelového určení poskytnutí dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje schválené Radou Zlínského kraje, a to usnesením Rady Zlínského kraje ze
dne 05.09.2011 č. 0709/R17/11 v části schvaluje písm. a) bod 18 se účelové
určení „Mezinárodní turnaj v showdownu (Švédsko)“ ruší a nově zní „Mezinárodní
turnaj v showdownu (Holandsko)“.

29.

Žádost školy zřizované MŠMT o stanovisko Zlínského kraje ke změně v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0919/R20/11

schvaluje
stanovisko k žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově
postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí, IČ
00843598, ve znění přílohy č. 0941-11-P02.

30.

Rámcová smlouva - výběr dodavatele výpočetní techniky - dodávka č. 2
výpočetní techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0920/R20/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídky hodnoticí komise k výzvě č. 2 zakázky
"Výběr dodavatele výpočetní techniky" dle přílohy č. 0940-11-P01;
schvaluje
uzavření kupní smlouvy s uchazečem IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem
Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 0940-11-P02.

31.

Veřejná zakázka "Rozvoj Portálu jednotných územně analytických podkladů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0921/R20/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise k veřejné zakázce "Rozvoj Portálu jednotných územně
analytických podkladů" dle přílohy č. 0904-11-P01 a č. 0904-11-P02;
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schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky uchazeči GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice;
2. uzavření smlouvy s uchazečem GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, dle přílohy č. 0904-11-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 0904-11-P03 v termínu do 14.11.2011.

32.

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce se společností Regionální rada
regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0922/R20/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. O/0521/2006/STR o výpůjčce movitých věcí
mezi Zlínským krajem a společností Regionální rada regionu soudržnosti Střední
Morava se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ
75084911, dle příloh č. 0908-11-P01 a č. 0908-11-P01a.

33.

Uzavření smlouvy o nájmu se správcem rekreačního zařízení Bystřice pod
Lopeníkem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0923/R20/11

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi Zlínským krajem a
správcem rekreačního zařízení Bystřice pod Lopeníkem, panem Ivanem
Halyabardou, bytem Bystřice pod Lopeníkem č. p. 288, dle přílohy č. 0909-11-P01.

34.

Uzavření smlouvy na Systémovou podporu softwarových produktů ESRI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0924/R20/11

schvaluje
uzavření smlouvy na Systémovou podporu softwarových produktů ESRI se
společností ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 24, 110 00 Praha, IČ
14889749, dle příloh č. 0907-11-P01 až č. 0907-11-P02.
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35.

Zdravotnictví - dotace z MFČR na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (zabránění onemocnění TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0925/R20/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0171/2011 dle přílohy č. 0945-11-P01.

36.

Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci
kriminality - doplnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0926/R20/11

jmenuje
Mgr. Františka Vachalu, členem Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou
prevenci a prevenci kriminality s účinností od 18.10.2011.

37.

Žádost o dotaci na program - Podpora koordinátorů romských poradců pro
rok 2012 a změna rozpočtu na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0927/R20/11

schvaluje
1. žádost o dotaci na program - Podpora koordinátorů romských poradců pro rok
2012 ve znění příloh č. 0947-11-P01 a č. 0947-11-P02;
2. úpravu rozpočtu rozhodnutí č. 18383/10-SLP o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu na rok 2011 z programu - Podpora koordinátorů
romských poradců pro rok 2011 ve znění přílohy č. 0947-11-P03.

38.

Doprava - investiční záměry, dodatky, změna IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0928/R20/11

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
A1) investiční záměr č. 810/3/110/178/09/11 k provedení díla "Zkapacitnění silnice
II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti; etapa A", o
celkových nákladech 21.580.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P02;
A2) investiční záměr č. 811/3/110/179/09/11 k provedení díla "Silnice III/4276:
Vážany", o celkových nákladech 4.180.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P04;
A3) investiční záměr č. 812/3/110/180/09/11 k provedení díla "Silnice III/42822:
Jankovice, most ev. č. 42822-4", o celkových nákladech 12.049.000 Kč, dle přílohy
č. 0902-11-P06;
A4) investiční záměr č. 813/3/110/181/09/11 k provedení díla "Silnice III/4975,
III/4976: Pohořelice, okružní křižovatka", o celkových nákladech 11.954.000 Kč,,
dle přílohy č. 0902-11-P08;
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A5) investiční záměr č. 814/3/110/182/09/11 k provedení díla "Silnice III/01864:
Komárno, průjezdní úsek, vč. mostu ev. č. 01864-1", o celkových nákladech
12.521.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P10;
A6) investiční záměr č. 815/3/110/183/09/11 k provedení díla "Silnice III/4873a:
Hovězí, most ev. č. 4873a", o celkových nákladech 16.456.000 Kč, dle přílohy č.
0902-11-P12;
A7) investiční záměr č. 816/3/110/184/09/11 k provedení díla "Silnice III/42820:
Jalubí", o celkových nákladech 26.616.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P14;
B. dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
B1) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 647/3/110/140/10/09 -04/10/11 k
provedení díla "Silnice II/495: Bylnice, most ev. č. 495-045 - křižovatka se silnicí
I/57", o celkových nákladech 80.642.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P16;
B2) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 772/3/110/169/05/11-01/10/11 k
provedení díla "Silnice III/50736 Nedašova Lhota - státní hranice ČR/SR, I. etapa",
o celkových nákladech 20.540.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P18;
B3) dodatek č. 5 k investičnímu záměru č. 478/3/110/114/05/08 -05/10/11 k
provedení díla "Silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice, Hážovice", o celkových
nákladech 73.621.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P20;
B4) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 642/3/110/135/10/09 - 04/10/11 k
provedení díla "Silnice II/492:Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493;
2. etapa - Horní Lhota", o celkových nákladech 85.668.000 Kč, dle přílohy č. 090211-P22;
B5) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 645/3/110/138/10/09 - 04/10/11 k
provedení díla "Silnice II/432: Kroměříž - Koryčany, část 12 (Roštín - Cetechovice,
(část 15 (Koryčany - extravilán)", o celkových nákladech 32.306.000 Kč, dle přílohy
č. 0902-11-P24;
B6) dodatek č. 5 k investičnímu záměru č. 646/3/110/139/10/09 - 05/10/11 k
provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké
Karlovice", o celkových nákladech 247.358.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P26;
B7) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 644/3/110/137/10/09 - 03/10/11 k
provedení díla "Silnice II/432:Roštín, průtah obcí", o celkových nákladech
39.393.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P28;
B8) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 643/3/110/136/10/09 - 04/10/11 k
provedení díla "Silnice II/497: Šarovy - Březolupy", o celkových nákladech
128.577.000 Kč, dle přílohy č. 0902-11-P30;
C. změnu č. 8 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 090211-P31;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolice mostů, které jsou součástí
investičních záměrů:
a) č. 812/3/110/180/09/11 k provedení díla "Silnice III/42822: Jankovice, most
ev.č.42822-4",
b) č. 814/3/110/182/09/11 k provedení díla "Silnice III/01864: Komárno, průjezdní
úsek, vč. mostu ev. č. 01864-1"
c) č. 815/3/110/183/09/11 k provedení díla "Silnice III/4873a: Hovězí, most ev. č.
4873a.
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39.

Revitalizace tř. J. A. Bati ve Zlíně - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0929/R20/11

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
735/3/140/007/11/10 - 01/10/11 na akci "Revitalizace tř. J. A. Bati ve Zlíně", dle
přílohy č. 0914-11-P01;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně"
mezi Zlínským krajem a:
a) statutárním městem Zlín, IČ 00283924, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín,
dle přílohy č. 0914-11-P02;
b) společností R. E. uzavřený investiční fond, a. s., IČ 28545320, se sídlem
Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3, dle přílohy č. 0914-11-P03;
c) společností Stass, a. s., IČ 18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle
přílohy č. 0914-11-P04;
d) spoluvlastníky tržnice ABS, dle přílohy č. 0914-11-P05;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 03.10.2011 č. 0867/R19/11 v části jmenuje;
jmenuje
pro veřejnou zakázku „Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně – dodávka stavby“:
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Marta Černá, Ing. Viktor Dynka,
Martina Hromečková, DiS., a náhradníky – Mgr. Radana Běťáková, Ing. Pavel
Pecha, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Černá, Mgr. Radana
Běťáková;
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 - Mgr. Radana Běťáková, Ing. František Mikeštík, Ing. Dagmar
Sýnková, Ing. David Neulinger, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Petr Ruber;
ukládá
vedoucímu Odboru investic, v součinnosti s Odborem ekonomickým, předložit
Radě Zlínského kraje návrh způsobu majetkoprávního vypořádání s vlastníky
pozemků dotčených úpravami při realizaci akce "Revitalizace třídy J.A.Bati ve
Zlíně".

40.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0930/R20/11

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
820/3/170/146/10/11 „Vsetínská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného
hospodářství“ dle přílohy č. 0922-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0175/2011 dle přílohy č. 0922-11-P02;
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3. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci
„Vsetínská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství” se společností
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o., Drnovská 51/2, 682 01
Vyškov, IČ 60748982, dle přílohy č. 0922-11-P03;
pověřuje
Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracováním a
předložením projektové žádosti, včetně všech povinných příloh (v souladu s
předkládaným investičním záměrem) do Operačního programu Životní prostředí,
oblasti podpory 2.2 Omezování emisí, v termínu do 30. 11. 2011 na akci
„Vsetínská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství“.

Zlín 17. října 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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