R21/11

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 31.10.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0931/R21/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0996-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. 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 31.10.2011.“ - na termín plnění 14.11.2011;
2. usnesení č. 0691/R17/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá příspěvkové
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí zabezpečit přípravu projektové žádosti a
předložit projektovou žádost na projekt "Brána do vesmíru" včetně všech
povinných příloh do výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce č.
OPSRCS/2011/03 v souladu s investičním požadavkem č. 791/3/090/051/08/11, v
termínu do 31.10.2011;“ - na termín plnění 14.11.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0932/R21/11

bere na vědomí
1. záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) II. ročníkem ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro
rok 2011";
b) VII. ročníkem akce "Barvy života";
c) soutěží "Talentová soutěž v psaní na PC pro žáky základních škol a nižších
gymnázií Zlínského kraje" pořádanou Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší
odbornou školou ekonomickou Zlín, příspěvková organizace, IČ 00566411, v roce
2011;
d) akcí "Vánoce na Hané a Valašsku" a akcí "Rozsvícení vánočního stromu"
pořádanou Střediskem volného času, příspěvková organizace, Holešov, IČ
75088606, v roce 2011;
e) II. ročníkem vánočního charitativního koncertu pro děti z dětských domovů ve
Zlínském kraji pořádaným Jiřím Hadašem, IČ 68714319, v roce 2011;
f) akcí "Zpívání u stromečku" pořádanou obcí Neubuz, IČ 00568660, v roce 2011;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč obci Neubuz, IČ 00568660, na pořádání akce "Zpívání u
stromečku" v roce 2011;
b) ve výši 20.000 Kč Tělovýchovné jednotě Bystřice pod Hostýnem, IČ 18188532,
na zajištění účasti dvou zástupců oddílu karate na 30. Mistrovství Evropy v
tradičním karate v Izraeli v roce 2011;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 15.000 Kč Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole
ekonomické Zlín, příspěvková organizace, IČ 00566411, na pořádání soutěže
"Talentová soutěž v psaní na PC pro žáky základních škol a nižších gymnázií
Zlínského kraje" v roce 2011;
b) ve výši 10.000 Kč Středisku volného času, příspěvková organizace, Holešov, IČ
75088606, na pořádání akcí "Vánoce na Hané a Valašsku" a "Rozsvícení
vánočního stromu" v roce 2011;
c) ve výši 70.000 Kč Jiřímu Hadašovi, Uherské Hradiště, IČ 68714319, na
pořádání II. ročníku vánočního charitativního koncertu pro děti z dětských domovů
ve Zlínském kraji v roce 2011;
d) ve výši 10.000 Kč Základní škole Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace,
IČ 46307745, na projektové setkání ve Zlíně v rámci realizace projektu Škola v
Evropě - v minulosti, současnosti a budoucnosti z mezinárodního projektu
Comenius-Partnerství škol v roce 2011;
e) ve výši 50.000 Kč Petru Houšťovi, Strání, IČ 46192191, na vydání uceleného
kompletu dechové hudby Straňanka ze Strání k 85. výročí svého založení;
g) ve výši 20.000 Kč společnosti K2 Valašské Meziříčí, o. p. s., IČ 28640021, na
činnost v roce 2011;
g) ve výši 20.000 Kč Svazu důchodců ČR, o. s., Krajská rada Zlínského kraje, Zlín,
IČ 75147921, na činnost sdružení ve Zlínském kraji v roce 2011;
h) ve výši 15.000 Kč Janu Talašovi, bytem Pod Žamboškou 1037, 755 01 Vsetín,
na sportovní činnost - závody v dálkových bězích na lyžích v roce 2011;
2. úhradu věcných nákladů ve výši 24.000 Kč, občanskému sdružení Dívčí
saxofonový orchestr Luhačovice, IČ 49157191, na dopravu tohoto orchestru do
Prahy a zpět, na vystoupení u příležitosti oslav státního svátku dne 28.10.2011.
Tato částka bude uhrazena dopravci Františku Zichovi, IČ 41579437, který byl
vybrán občanským sdružením.

3.

Úprava a přesuny rozpočtu 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0933/R21/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0057/2011 dle přílohy č. 0972-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0060/2011 dle přílohy č. 0972-11-P02 za podmínky
obdržení rozhodnutí o přidělení účelové dotace z Ministerstva financí ČR z Fondu
solidarity EU.
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4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0934/R21/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení VN na pozemcích p. č. 560/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č.
560/8, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 433/3, orná půda, vše v k. ú.
Martinice u Holešova, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1214-203_2/2011 a č. 1214-203_6/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 26.600 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
NN v pozemcích p. č. 1566/3, ostatní plocha/jiná plocha, p. č. 1566/5, ostatní
plocha/silnice, vše v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 268-111/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 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 distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN včetně opěrného bodu 1 ks betonového sloupu na pozemku p. č. 77/1,
zahrada, v k. ú. Roštín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 805-12/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN
včetně opěrného bodu 1 ks betonového sloupu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.100 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
VN v pozemku p. č. 479/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Sazovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 440-139/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 3875/1, ostatní plocha/silnice (PK 3875), v k. ú. Vlachovice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 586-26002/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
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6. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemcích p. č. 3202/8, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č.
3202/9, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3257/1, ostatní plocha/silnice, vše
v k. ú. Osvětimany, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
651-157/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného TEHOS s.r.o., se sídlem Tř. Tomáše
Bati 1255, 765 02 Otrokovice, IČ 60731729, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování tepelného zařízení horkovodní přípojky tepelné sítě DN
65 v pozemku p. č. 136/9, zahrada, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 4154-181/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
kontrolou, opravami a údržbou tepelného zařízení horkovodní přípojky tepelné sítě
DN 65,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 46 Kč + DPH;
8. 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 - STL plynovodu v pozemku p. č.
2684/2, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Luhačovice, 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 6.400 Kč + DPH;
9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a Povodím
Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, PSČ 601 75, Brno, IČ 70890013, dle přílohy
č. 0970-11-P01;
10. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110
00, Praha 1, IČ 70994234, dle přílohy č. 0970-11-P02;
11. 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 200 Kč/bm + DPH
minimálně však ve výši 1.000 Kč + DPH;
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 923/2, ostatní plocha, o výměře 11 m2, v k. ú.
Kostelec u Zlína, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s. r. o., se
sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ 60730153, na dobu určitou od 10.12.2011 do
31.12.2021 za nájemné ve výši 2.200 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 0970-11-P03;
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ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.08.2009 č. 0639/R17/09 - bod 1;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.10.2011 č. 0894/R20/11 - bod 3.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0935/R21/11

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. části pozemku
- p. č. 6469/3, ostatní plocha, do výměry max. 1.000 m2 dle zákresu v příloze č.
0971-11-P01,
s tím, že přesný rozsah bude stanoven následně zpracovaným geometrickým
plánem,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
2. pozemku
- p. č. 23, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 593 pro obec Dřínov a k. ú. Dřínov u
Kroměříže;
B. záměr směny pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a
příslušenství a to:
- p. č. 202/11, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 903 pro obec Bystřice pod Hostýnem
a k. ú. Bílavsko;
- p. č. 448/5, ostatní plocha,
- p. č. 463/4, ostatní plocha,
- p. č. 463/5, ostatní plocha,
- p. č. 463/11, ostatní plocha,
- p. č. 463/12, ostatní plocha,
- p. č. 463/13, ostatní plocha,
- p. č. 463/15, ostatní plocha,
- p. č. 2859/4, ostatní plocha,
- p. č. 2859/12, ostatní plocha,
- p. č. 2859/13, ostatní plocha,
- p. č. 2859/14, ostatní plocha,
- p. č. 2867/12, ostatní plocha,
- p. č. 2892/15, vodní plocha,
- p. č. 2922/3, ostatní plocha,
- p. č. 2867/35, ostatní plocha,
- p. č. 2859/29, ostatní plocha,
- p. č. 2922/4, ostatní plocha,
- p. č. 2867/10, ostatní plocha,
- p. č. 2867/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec Bystřice pod
Hostýnem a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
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- p. č. 2905/4, ostatní plocha, o výměře 1470 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1989-112/2011,
odsouhlaseného příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
- p. č. 2856/4, ostatní plocha, o výměře 2237 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1993-123/2011,
odsouhlaseného příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
- p. č. 9, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 108/2, zahrada,
- p. č. 228/3, zahrada,
- p. č. 233/4, orná půda,
- p. č. 234/3, orná půda,
- p. č. 235/4, orná půda,
- p. č. 238/6, zahrada,
- p. č. 244/2, zahrada,
- p. č. 258/2, ostatní plocha,
- p. č. 259/3, orná půda,
- p. č. 265/2, orná půda,
- p. č. 654/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3101 pro obec Bystřice pod
Hostýnem a k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem;
za pozemky ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo
náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem , IČ 00287113, včetně všech jejich
součástí a příslušenství, a to:
- p. č. 1137/9, ostatní plocha,
- p. č. 1137/10, ostatní plocha,
- p. č. 1137/11, ostatní plocha,
- p. č. 1137/17, ostatní plocha,
- p. č. 1137/30, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Bílavsko;
- p. č. 2840/6, ostatní plocha,
- p. č. 2840/7, ostatní plocha,
- p. č. 2840/12, ostatní plocha,
- p. č. 2840/15, ostatní plocha,
- p. č. 2808/9, ostatní plocha,
- p. č. 2808/15, ostatní plocha,
- p. č. 2808/16, ostatní plocha,
- p. č. 2808/18, ostatní plocha,
- p. č. 2808/33, ostatní plocha,
- p. č. 2808/43, ostatní plocha,
- p. č. 2808/45, ostatní plocha,
- p. č. 2808/54, ostatní plocha,
- p. č. 2808/65, ostatní plocha,
- p. č. 2808/66, ostatní plocha,
- p. č. 2856/9, ostatní plocha,
- p. č. 2856/17, ostatní plocha,
- p. č. 2856/18, ostatní plocha,
- p. č. 2856/19, ostatní plocha,
- p. č. 2856/54, ostatní plocha,
- p. č. 2859/7, ostatní plocha,
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- p. č. 2859/9, ostatní plocha,
- p. č. 2859/15, ostatní plocha,
- p. č. 2859/27, ostatní plocha,
- p. č. 2879/6, ostatní plocha,
- p. č. 2879/147, ostatní plocha,
- p. č. 2846/5, ostatní plocha,
- p. č. 2846/6, ostatní plocha,
- p. č. 2846/9, ostatní plocha,
- p. č. 2846/10, ostatní plocha,
- p. č. 2918/2, ostatní plocha,
- p. č. 175/3, ostatní plocha,
- p. č. 417/112, ostatní plocha,
- p. č. 2821/4, ostatní plocha,
- p. č. 2821/5, ostatní plocha,
- p. č. 2821/6, ostatní plocha,
- p. č. 2821/7, ostatní plocha,
- p. č. 2821/10, ostatní plocha,
- p. č. 2821/11, ostatní plocha,
- p. č. 2821/15, ostatní plocha,
- p. č. 2821/16, ostatní plocha,
- p. č. 2867/13, ostatní plocha,
- p. č. 2879/64, ostatní plocha,
- p. č. 2879/65, ostatní plocha,
- p. č. 2879/145, ostatní plocha,
- p. č. 2879/67, ostatní plocha,
- p. č. 2879/76, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č.10001 pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Bystřice pod Hostýnem;
- p. č. 1044/69, ostatní plocha,
- p. č. 1044/70, ostatní plocha,
- p. č. 1044/71, ostatní plocha,
- p. č. 1044/72, ostatní plocha,
- p. č. 95/2, ostatní plocha,
- p. č. 634/5, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Rychlov u Bystřice pod Hostýnem;
C. záměr úplatného převodu pozemku včetně veškerých součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- p. č. 604/27, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec Kroměříž, k. ú.
Kroměříž.

6.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0936/R21/11

rozhodla
o prominutí části odvodu ve výši 112.988,25 Kč vyměřeného Gymnáziu a Jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734-9, 760 01
Zlín, IČ 00559504, rozhodnutím č. 25/2011 dle přílohy č. 0968-11-P02.
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7.

Nákup publikací "Obrazy - Zlínský kraj"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0937/R21/11

schvaluje
1. uzavření kupní smlouvy na dodání publikací "Obrazy - Zlínský kraj", mezi
Zlínským krajem a společností Q STUDIO s. r. o., se sídlem U Plovárny 2370, 688
01 Uherský Brod, IČ 26224470, dle přílohy č. 0974-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0177/2011 dle přílohy č. 0974-11-P02.

8.

PO - odměny ředitelů, platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0938/R21/11

stanovuje
1. odměny pro ředitele příspěvkových organizací v oblasti školství ve výši uvedené
v příloze č. 0969-11-P01;
2. plat Mgr. Renatě Ryškové, ředitelce Odborného učiliště Kelč, příspěvková
organizace, IČ 00843318, dle přílohy č. 0969-11-P04.

9.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0939/R21/11

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti AGC
Fenestra a. s., IČ 18811124, se sídlem Salaš 86, 763 51 Zlín, dle přílohy č. 099511-P01;
schvaluje
uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní společností
AGC Fenestra a. s., IČ 18811124, se sídlem Salaš 86, 763 51 Zlín, dle přílohy č.
0995-11-P02.

10.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0940/R21/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „Investiční
příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Dopravní
infrastruktura uvnitř PZ - II.“ dle příloh č. 0958-11-P01 až č. 0958-11-P02;
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schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
uchazečem Sdružení Průmyslová zóna Holešov, vedoucí účastník sdružení
EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10,
113 19 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 0958-11-P03.

11.

Kultura - 14|15 Baťův institut - smlouva o výpůjčce architektonického modelu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0941/R21/11

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0966-11-P01.

12.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R21/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na dodávku s názvem "Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic", formou užšího řízení dle
příloh č. 0962-11-P01 až č. 0962-11-P05;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0962-11-P01 až č. 0962-11-P05;
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 (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení
výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a
stálých expozic" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 0962-11-P06.

13.

Zdravotnictví - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R21/11

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
426/3/170/067/02/08 – 04/10/11 „Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace
vybraných provozů“ dle přílohy č. 0961-11-P01;
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2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
636/3/170/110/10/09 – 03/10/11 s názvem „Realizace opatření úspor energie v
areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s. – Zateplení objektů“ dle přílohy č. 096111-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0180/2011 dle přílohy č. 0961-11-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0178/2011 dle přílohy č. 0961-11-P04.

14.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R21/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce:
„Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. –
zateplení objektů“ dle příloh č. 0956-11-P01 až č. 0956-11-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby uzavřené s uchazečem
ve sdružení s názvem Sdružení SYNER Morava, a. s., a SYNER s. r. o. - účastníci
sdružení SYNER Morava, a. s., 1. máje 532, Kroměříž, IČ 63493675, a SYNER, s.
r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, IČ 48292516, dle přílohy č. 0956-11-P03;

15.

Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Inovační vouchery ve
Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R21/11

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Inovační vouchery ve
Zlínském kraji“ (registrační číslo CZ.1.12/2.2.00/24.01368), s Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0965-11-P01.

16.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R21/11

schvaluje
změnu č. 1 projektového rámce projektu "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) Červený Kameň (SR), I. etapa" dle příloh č. 0957-11-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 05.09.2011 č. 0692/R17/11 v části ukládá,
bod 2;
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ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
předložit Radě Zlínského kraje aktualizaci investičního záměru akce reprodukce
majetku Zlínského kraje č. 772/3/110/169/05/11-01/10/11 k akci "Silnice III/50736:
Nedašova Lhota (ČR) - státní hranice ČR/SR, I. etapa" v souladu se změnou č. 1
projektového rámce uvedeného v příloze č. 0957-11-P01 v termínu do 14.11.2011;
2. příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
zabezpečit přípravu projektové žádosti a předložit projektovou žádost na projekt
"Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) - Červený Kameň (SR), I. etapa" včetně
všech povinných příloh do výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce č.
OPSRCS/2011/03 v souladu se změnou č. 1 projektového rámce dle přílohy č.
0957-11-P01 a finančním rámcem dle přílohy č. 0957-11-P02 v termínu do
31.10.2011.

17.

Analýzy území v rámci podoblasti podpory 2.2.9 a 3.1.2 ROP NUTS II SM

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0947/R21/11

schvaluje
1. "Analýzu připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel" v
souladu s přílohami č. 0964-11-P01 a č. 0964-11-P02;
2. „Analýzu absorpční kapacity a podmínek specifické výzvy ROP NUTS II Střední
Morava ve vazbě na Integrovaný operační program, oblast podpory 5.1 – Národní
podpora využití potenciálu kulturního dědictví – pro Velehrad“ v souladu s přílohou
č. 0964-11-P03.

18.

Doprava - investiční záměry, změna IF č. 9

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0948/R21/11

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
A1) investiční záměr č. 823/3/110/185/10/11 k provedení díla "Silnice III/49714:
Pašovice, průjezdní úsek", o celkových nákladech 15.829.000 Kč, dle přílohy č.
0949-11-P02;
A2) investiční záměr č. 824/3/110/186/10/11 k provedení díla "Silnice II/428:
Troubky-Zdislavice, průjezdní úsek", o celkových nákladech 24.481.000 Kč, dle
přílohy č. 0949-11-P04;
B. dodatek č. 2 k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
721/3/110/155/08/10 -02/10/11 k provedení díla "Silnice III/42821: Velehrad, most
ev. č. 42821 – 1", o celkových nákladech 12.134.000 Kč, dle přílohy č. 0949-11P06;
C. změnu č. 9 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 094911-P07.
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19.

Analýza rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0949/R21/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo "Analýza rozvoje dopravní infrastruktury střední a
východní Moravy" se společností MOTT MACDONALD CZ, spol. s r. o., se sídlem
Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733, dle přílohy č. 0948-11-P01.

20.

Kultura - změna závazného objemu prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0950/R21/11

schvaluje
1. snížení závazného objemu prostředků na platy ve výši 63.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, v roce 2011, dle přílohy č. 098011-P01;
2. zvýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 63.000
Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, v roce 2011, dle
přílohy č. 0980-11-P01.

21.

Projekt "Regenerace a obnova prvků v zámeckém parku v Lešné u
Valašského Meziříčí"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0951/R21/11

schvaluje
změnu č. 2 projektového a finančního rámce projektu "Regenerace a obnova prvků
v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí" dle příloh č. 0979-11-P01 a č.
0979-11-P02.

22.

Plavební komora Bělov, podpůrné stanovisko Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0952/R21/11

vyjadřuje podporu
výstavbě plavební komory u jezu Bělov, a tím prodloužení splavnosti moravské
vodní cesty do Kroměříže, na základě žádosti Sdružení obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě dle přílohy č. 0981-11-P01.
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23.

Výpověď smlouvy o partnerství č. D/1935/2007/STR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0953/R21/11

schvaluje
výpověď smlouvy o partnerství č. D/1935/2007/STR uzavřené mezi Zlínským
krajem a společnostmi Amber travel, s. r. o., IČ 27745074 a AVEDON s. r. o., IČ
25569937, dle přílohy č. 0982-11-P01.

24.

Jmenování členů správní a dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0954/R21/11

jmenuje
1. Ing. Daniela Večeřu členem správní rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., IČ 27744485,
2. Ing. Jindřicha Ondruše členem dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., IČ 27744485.

25.

Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0955/R21/11

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje uvedený v příloze č. 0976-11-P01;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje uvedený v příloze č. 0976-11-P02;
schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb uvedené v příloze č. 097611-P03:
a) k ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje dle 3a);
b) k udělení Mimořádného uznání za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb
dle 3b);
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 pěti
pracovníkům po 10.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje uvedeným v příloze č. 0976-11-P04.
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26.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0956/R21/11

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2011, dle přílohy č. 0987-11-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 90.432 Kč;
2. příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín, ve výši 89.856 Kč;
schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, na rok 2011, dle přílohy č. 0987-11-P06.

27.

Zdravotnictví - změna zřizovací listiny Dětského centra Zlín, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0957/R21/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Dětské centrum Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ 00839281,
dle přílohy č. 0988-11-P01.

28.

Pověření vedoucího Odboru zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0958/R21/11

souhlasí
s udělením pověření hejtmanem Zlínského kraje pro pana Ing. Karola Muránskeho,
vedoucího Odboru zdravotnictví, ve znění přílohy č. 0983-11-P01.

29.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0959/R21/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0176/2011 dle přílohy č. 0994-11-P01.
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30.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0960/R21/11

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření:
1. příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474:
- soustruh hrotový SUI 40/1500, inventární číslo 400734, pořizovací cena 191.290
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 1985,
- frézka konzolová FW 315, inventární číslo 405514, pořizovací cena 233.162 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 1989,
a to formou fyzické likvidace;
2. příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393,
Jazyková učebna, inventární číslo 50-7/384, rok pořízení 1995, pořizovací cena
202.565 Kč, zůstatková cena 0 Kč, a to formou fyzické likvidace.

31.

Školství - nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0961/R21/11

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením nájemní smlouvy k bytu mezi příspěvkovou organizací Střední
odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, a Pavlem Vojtíkem, bytem náměstí Míru
12, Zlín, a to na dobu určitou od 01.12.2011 do 30.11.2013 dle příloh č. 0993-11P01 až č. 0993-11-P03;
2. s uzavřením smluv o výpůjčce movitého majetku Zlínského kraje ve správě
příspěvkové organizace Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, mezi
příspěvkovou organizací Střední odborná škola Otrokovice a 78 příspěvkovými
organizacemi zřizovanými Zlínským krajem, uvedenými v příloze č. 0993-11-P05,
dle přílohy č. 0993-11-P04.

32.

Školství - vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0962/R21/11

bere na vědomí
1. vzdání se pracovního místa ředitele Střední školy-Centra odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, pana Ing. Miroslava Školoudíka, s účinností od
01.04.2012, dle přílohy č. 0989-11-P01;
2. vzdání se pracovního místa ředitelky Dětského domova, Základní školy a
Praktické školy Valašské Klobouky, IČ 61716634, paní Mgr. Lubomíry Chalánkové,
s účinností od 01.02.2012, dle přílohy č. 0989-11-P02;
schvaluje
vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky dle přílohy č. 0989-11-P03:
1. Střední školy-Centra odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945;
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2. Dětského domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky, IČ
61716634.

33.

Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v
oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0963/R21/11

bere na vědomí
výběr dobrovolných pracovníků, kteří budou oceněni v rámci VIII. ročníku
slavnostního Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje v roce 2011 dle
přílohy č. 0991-11-P01.

34.

Uzavření smlouvy na technickou podporu Oracle

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0964/R21/11

schvaluje
přímý výběr dodavatele technické podpory produktu ORACLE společnost Oracle
Czech, s. r. o., se sídlem V parku 2308/8, 148 00 Praha-Chodov, IČ 61498483,
dle přílohy č. 0952-11-P01.

35.

Rámcová smlouva se společností T-Mobile CZ a. s. - dodatky č. 3 a č. 4

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0965/R21/11

schvaluje
uzavření dodatků k Rámcové smlouvě č. 18174016 uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681, se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Praha 4:
1. dodatek č. 3 dle přílohy č. 0953-11-P02,
2. dodatek č. 4 dle přílohy č. 0953-11-P03.

36.

Změna smluvního vztahu - preventivní zdravotní péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0966/R21/11

schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajišťování závodní preventivní péče
mezi Zlínským krajem a MUDr. Annou Černou, IČ 46311246, dle přílohy č. 095411-P01;
2. uzavření smlouvy o zajišťování závodní preventivní péče mezi Zlínským krajem
a společností MEDICIPRAX Zlín s. r. o., IČ 29284830, dle přílohy č. 0954-11-P02.
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37.

Zdravotnictví - uznání závazku s dohodou o splacení závazku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0967/R21/11

schvaluje
uzavření smlouvy o uznání závazku s dohodou o splacení závazku mezi Zlínským
krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0997-11-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0058/2011 dle
přílohy č. 0997-11-P02.

38.

Změna č. 2 Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním
postižením Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0968/R21/11

schvaluje
změnu č. 2 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. 0977-11-P01.

39.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0969/R21/11

schvaluje
1. záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemků:
- p. č. 2760/88, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2760/89, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 1590 pro katastrální území Holešov,
obec Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství,
- p. č. 474/60, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 474/61, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 3558 pro katastrální území Všetuly,
obec Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství;
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0998-11-P01, umožňujícího využití
pozemků p. č. 2760/1, 4006, 2760/55, 2760/48, 2760/89, 2760/88 a 2760/90 v k. ú.
Holešov, obci Holešov, pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy, vybudovaného v rámci stavby „Holešov, prům. zóna-kab. VN-Kart Zlín“;
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3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0998-11-P03, umožňujícího využití
pozemků p. č. 2760/7, 2760/9 a 2760/90 v k. ú. Holešov, obci Holešov, pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, vybudovaného v rámci stavby
„Holešov, prům. zóna-kabel VN MRB“.

Zlín 31. října 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
náměstek hejtmana
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