R23/11

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 28.11.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1053/R23/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1144-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v případě schválení darovací
smlouvy Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.06.2011 předložit Radě Zlínského
kraje Dohodu o spolupráci Zlínského kraje s Tělovýchovnou jednotou MEZ Vsetín
o podmínkách realizace výstavby a užívání Víceúčelové sportovní haly u
Masarykova gymnázia Vsetín v termínu do 28.11.2011.“ - na termín plnění
28.05.2012;
2. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
28.11.2011 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 12.12.2011;
3. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
28.11.2011 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů“ - na termín plnění 12.12.2011;
4. usnesení č. 0621/R15/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Ing. Haně
Příleské, člence rady, v termínu do 28.11.2011 předložit Radě Zlínského kraje
závěry hloubkové kontroly v oblasti vykazování zdravotní péče na zdravotní
pojišťovny v Kroměřížské nemocnici a. s.“ - na termín plnění 23.01.2011.
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2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1054/R23/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) 19. ročníkem ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos 2011/2012
pořádaným Klubem Domino, Dětská tisková agentura, o. s., IČ 45771529;
b) 5. ročníkem Vánoční charitativní aukce pořádaným občanským sdružením
Samari, IČ 22671951, v roce 2011;
c) mistrovstvím světa IIHF juniorek U18 pořádaným Českým svazem ledního
hokeje, IČ 00536440, ve Zlíně a Přerově;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259, na
pořádání vánočních turnajů ve stolním tenisu a badmintonu v roce 2011;
b) ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Samari, Zlín, IČ 22671951, na
pořádání 5. ročníku Vánoční charitativní aukce v roce 2011;
c) ve výši 15.000 Kč společnosti Lingua live, o. p. s., Valašské Meziříčí, IČ
26828863, na pořádání soutěže v anglickém jazyce „JOIN US" v roce 2011.

3.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1055/R23/11

schvaluje
záměry:
A. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví kraje:
1. pozemku
- p. č. 1040/61 manipulační plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2863 pro obec a k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm;
2. pozemku
- p. č. 976/4, zahrada,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1867 pro obec Babice u Uherského
Hradiště, k. ú. Babice u Uherského Hradiště;
3. nemovitostí
- objekt č. p. 837, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. st. 2086/1 a p. č.
st. 2086/2,
- pozemek p. č. st. 2086/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5183 pro obec Valašské Meziříčí, k.
ú. Krásno nad Bečvou;
4. nemovitostí
- objekt č. p. 65, objekt k bydlení, na pozemku p. č. 322,
- pozemek p. č. 314/1, vodní plocha,
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- pozemek p. č. 315, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 316/4, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 322, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 324, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 326/2, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 2469, ostatní plocha
- pozemek p. č. 2470, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 397 pro obec a k. ú. Koryčany;
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví kraje formou výběrového řízení:
1. nemovitostí
- objekt č. p. 837, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. st. 2086/1 a p. č.
st. 2086/2,
- pozemek p. č. st. 2086/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5183 pro obec Valašské Meziříčí, k.
ú. Krásno nad Bečvou, formou výběrového řízení dle přílohy č. 1118-11-P02;
2. nemovitostí
- objekt č. p. 65, objekt k bydlení, na pozemku p. č. 322,
- pozemek p. č. 314/1, vodní plocha,
- pozemek p. č. 315, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 316/4, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 322, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 324, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 326/2, ostatní plocha,
- pozemek p. č. 2469, ostatní plocha
- pozemek p. č. 2470, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 397 pro obec a k. ú. Koryčany,
formou výběrového řízení dle přílohy č. 1118-11-P03.

4.

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1056/R23/11

schvaluje
rozpočtové opatření RZK/0196/2011 dle přílohy č. 1116-11-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na
vybudování vyrozumívacího a varovacího systému níže uvedeným obcím:
1. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 210.000 Kč, dle přílohy č. 1116-11-P02,
2. obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 220.000 Kč, dle přílohy č. 1116-11-P03,
3. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 300.000 Kč, dle přílohy č. 1116-11-P04;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
obci Zborovice, IČ 00287920, ve výši 30.000 Kč na nákup plovoucího čerpadla pro
jednotku SDH obce dle přílohy č. 1116-11-P05.
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5.

Dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity Evropské unie pro
Zlínský kraj

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1057/R23/11

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu k
opatřením FSEU č. Z/OŽ/1 vydané Českou republikou - Ministerstvem financí dle
přílohy č. 1120-11-P01,
2. s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu k
opatřením FSEU č. Z/ZP/1 vydané Českou republikou - Ministerstvem financí dle
přílohy č. 1120-11-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na krytí povodňových
škod z května a června 2010 dle přílohy č. 1120-11-P03 s obcemi:
1. obec Drnovice, IČ 00557889, ve výši 84.924 Kč;
2. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 1.188.742 Kč;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na krytí
povodňových škod z května a června 2010 dle přílohy č. 1120-11-P03 s obcemi:
1. obec Bělov, IČ 00287032, ve výši 24.744 Kč,
2. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 218.951 Kč,
3. obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, ve výši 44.424 Kč,
4. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 2.572.397 Kč,
5. obec Kudlovice, IČ 00291072, ve výši 193.189 Kč,
6. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 22.961 Kč,
7. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 73.243 Kč,
8. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 48.294 Kč,
9. obec Prlov, IČ 00304212, ve výši 163.376 Kč,
10. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 573.446 Kč,
11. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 1.494.100 Kč,
12. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 256.258 Kč,
13. obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 163.922 Kč,
14. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 52.468 Kč,
15. město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 34.112 Kč,
16. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 916.768 Kč,
17. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 199.266 Kč;
c) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na krytí
povodňových škod z května a června 2010 dle přílohy č. 1120-11- P03 s
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, ve výši
9.402.007 Kč.

6.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1058/R23/11

ukládá
Základní škole a Mateřské škole při zdravotnickém zařízení Kroměříž, Havlíčkova
1265, 767 01 Kroměříž, IČ 70842884, za porušení rozpočtové kázně odvod
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do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.000 Kč, dle platebního výměru na odvod č.
29/2011 uvedeného v příloze č. 1115-11-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0065/2011 dle
přílohy č. 1115-11-P04.

7.

PO - jmenování ředitele, platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1059/R23/11

jmenuje
s účinností od 01.12.2011 Mgr. Věru Kundratovou na pracovní místo ředitelky
Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 1121-11-P01;
stanovuje
s účinností od 01.12.2011 plat:
- Mgr. Věře Kundratové, ředitelce Základní školy Zlín, Mostní, IČ61716391, dle
přílohy č. 1121-11-P02,
- Ing. Jindře Mikuláštíkové, ředitelce Střední průmyslové školy stavební Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 1121-11-P03,
- Monice Slovákové, ředitelce Základní umělecké školy Luhačovice, IČ 46310924,
dle přílohy č. 1121-11-P04,
- Mgr. Karlu Zerzáňovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské
Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 1121-11-P05;
bere na vědomí
vzdání se pracovního místa:
- Mgr. Lenky Rezkové, ředitelky Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Zlín, p. o., IČ 70850992, dle přílohy č. 1121-11-P06,
- Mgr. Marie Sítkové, ředitelky Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Vsetín, p. o., IČ 49562991, dle přílohy č. 1121-11-P07,
- Mgr. Antonína Ondráše, ředitele Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o., IČ
92096, dle přílohy č. 1121-11-P08.

8.

Školství - odměny ředitelů za doplňkovou činnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1060/R23/11

stanovuje
odměny pro ředitele příspěvkových organizací v oblasti školství, zřizovaných
Zlínským krajem, dle přílohy č. 1117-11-P01.
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9.

SPZ Holešov - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1061/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0066/2011 dle
přílohy č. 1106-11-P01.

10.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1062/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. kupní smlouvu se společností POKART spol. s r. o., se sídlem Josefa Skupy
1708, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25574311, dle přílohy č. 1112-11-P01;
2. převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
- pozemku p. č. 2760/88, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 2760/89, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec a katastrální území
Holešov,
- pozemku p. č. 474/60, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 474/61, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3558 pro obec Holešov a katastrální
území Všetuly,
do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 28085400;
schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám z důvodu prodloužení splatnosti faktur dle příloh č.
1112-11-P04 až č. 1112-11-P11.

11.

Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1063/R23/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 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.
1113-11-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0063/2011 dle
přílohy č. 1113-11-P02.

12.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1064/R23/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dotačním managementu a řízení investic mezi Zlínským
krajem, Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762
75 Zlín, IČ 27661989, a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 27688313, dle přílohy č. 1107-11-P01;
2. uzavření příkazní smlouvy mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati,
a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č.
1107-11-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví a vedoucímu Odboru investic předložit na jednání
valné hromady Krajské nemocnice T. Bati, a. s., ke schválení aktualizaci plánu
investičního rozvoje Krajské nemocnice T. Bati, a. s., zpracovanou Ing. Luďkem
Tomkem v roce 2008, dle přílohy č. 1107-11-P03.

13.

Sociální služby - projekty OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1065/R23/11

bere na vědomí
vyhodnocení projektu:
1. "Domov pro seniory Karolinka - instalace solárního systému pro ohřev TUV" dle
přílohy č. 1108-11-P01;
2. "Domov se zvláštním režimem Pržno - instalace solárního systému pro ohřev
TUV" dle přílohy č. 1108-11-P02.

14.

Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1066/R23/11

schvaluje
1) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
791/03/090/051/08/1-01/11/11 "Hvězdárna Valašské Meziříčí - Brána do vesmíru"
dle přílohy č. 1111-11-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0198/2011 dle přílohy č. 1111-11-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje zrušit usnesení ZZK č. 0567/Z17/11 ze dne
21.09.2011, ve kterém ZZK schválilo zajištění spolufinancování příspěvkové
organizace Zlínského kraje Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na projekt
"Brána do vesmíru" ve výši 397.000 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů
Hvězdárny Valašské Meziříčí v projektu) dle přílohy č. 1111-11-P01;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění spolufinancování příspěvkové
organizaci Zlínského kraje Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na realizaci
projektu "Brána do vesmíru" ve výši 397.500 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných
nákladů Hvězdárny Valašské Meziříčí v projektu) dle přílohy č. 1111-11-P01.

15.

Kultura - 14|15 Baťův institut - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1067/R23/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/1754/2011/STR na dodávku stavby
„Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně” se „Sdružením KKVC Zlín“, dle
přílohy č. 1114-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1676/2011/STR na marketingové
aktivity Krajského kulturního a vzdělávacího centra uzavřené se společností
STUDIO 6.15 s. r. o., IČ 26936453, se sídlem Filmová 174, 761 79 Zlín, dle přílohy
č. 1114-11-P02;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce uzavíranou mezi JUDr. Ing. Ladislavem
Samohýlem, trvale bytem Na Požáře 2412, 760 01 Zlín a příspěvkovou organizací
Muzeum jihovýchodní Moravy, IČ 00089982, se sídlem Soudní 1, 762 57 Zlín, dle
přílohy č. 1114-11-P03.

16.

Projektový záměr "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1068/R23/11

schvaluje
projektový záměr a finanční rámec projektu "Projekt technické asistence ROP Kohezní politika 2014+" dle příloh č. 1109-11-P01 a č. 1109-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Projekt
technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" v souladu s projektovým a
finančním rámcem do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2
Zvyšování absorpční kapacity regionu včetně všech povinných příloh v termínu do
19.12.2011 dle příslušné výzvy k předkládání žádostí dle přílohy č. 1109-11-P01 a
č. 1109-11-P02.
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádost o poskytnutí
dotace na projekt "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+"
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v termínu dle příslušné výzvy k předkládání žádostí Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava, nejpozději do 19.12.2011.

17.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1069/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 9.252.500 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012
mezi Zlínským krajem a společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje,
s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č.
1095-11-P01.

18.

Doprava - změna závazného objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1070/R23/11

schvaluje
1. navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, v roce 2011, o 322.000 Kč, dle
přílohy č. 1094-11-P01;
2. snížení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, v roce 2011, o 22.000
Kč, dle přílohy č. 1094-11-P01.

19.

Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1071/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa–Housacar, Zlín,
Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ 12296309, dle přílohy č. 1096-11-P01;
b) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 1096-11-P02;
c) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 1096-11-P03;
d) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.
s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 1096-11-P04;
e) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 1096-11-P05;
f) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines a. s.,
Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, dle přílohy č. 1096-11-P06;
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g) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VEOLIA TRANSPORT
MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, dle
přílohy č. 1096-11-P07;
h) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Hodonín a. s., Hodonín,
Brněnská 48, IČ 60747536, dle přílohy č. 1096-11-P08;
i) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VYDOS BUS a. s., Vyškovměsto, Jiřího Wolkera 416/1, IČ 26950731, dle přílohy č. 1096-11-P09;
j) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 1096-11P10;
2. navýšení účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v závazku
veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2011:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, navýšení o částku 458.000 Kč na celkovou částku 15.071.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 3.448.000 Kč na celkovou částku 142.440.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 975.000 Kč na celkovou částku 59.259.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 1.420.000 Kč na celkovou
částku 68.050.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, navýšení o částku 24.000 Kč na celkovou částku 1.150.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009,
navýšení o částku 50.000 Kč na celkovou částku 2.856.000 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, navýšení o částku 117.000 Kč na
celkovou částku 6.841.000 Kč;
h) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, navýšení o částku 6.000 Kč na celkovou částku 586.000 Kč;
i) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, navýšení o částku 400.000 Kč na celkovou částku
4.750.000 Kč;
3. poskytnutí dotací pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2012:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, v celkové výši 15.291.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 144.830.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 60.622.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 69.615.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, v celkové výši 1.176.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 2.922.000 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, v celkové výši 6.998.000 Kč;
h) pro dopravce ČSAD Hodonín a. s., Hodonín, Brněnská 48, IČ 60747536, v
celkové výši 392.000 Kč;
i) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, v celkové výši 600.000 Kč;
j) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 4.860.000 Kč.

10/24

R23/11

20.

Kultura - změna závazných objemů na platy a OON, investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1072/R23/11

schvaluje
1. navýšení závazného objemu prostředků OON o 86.000 Kč na celkovou výši
372.000 Kč u Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ
00092126, dle přílohy č. 1126-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0200/2011 dle přílohy č. 1126-11-P04;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0874/R19/11 ze dne 03.10.2011, kterým Rada
Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje
schválit poskytnutí investiční dotace 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;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace Muzeu regionu
Valašsko, příspěvková organizace, IČ 00098574, ve výši 250.000 Kč na pořízení
osobního automobilu za podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí
investiční dotace dle přílohy č. 1126-11-P03.

21.

Projekt "Putovanie (po)slov"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1073/R23/11

schvaluje
projektový rámec projektu "Putovanie (po)slov" dle přílohy č. 1127-11-P01.

22.

Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1074/R23/11

schvaluje
Směrnici SM/15/02/11 - Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu
kultury Zlínského kraje dle přílohy č. 1125-11-P01.
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23.

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, hrazení
bystřin - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1075/R23/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0197/2011 dle přílohy č. 1098-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0194/2011 dle přílohy č. 1098-11-P02.

24.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - smlouva o vyrovnávací platbě
na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1076/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského
kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 1099-11-P03,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné
služby mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, dle přílohy č. 1099-11-P04;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2012, dle přílohy č. 1099-11-P05.

25.

Dodatek č. 2 ke smlouvám se společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1077/R23/11

schvaluje
uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o inventarizaci a upřesnění hranic pro území
evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 ve Zlínském kraji mimo
území CHKO se zhotovitelem Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., IČ 48588733, se
sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, dle příloh č. 1100-11-P01 až č. 1100-11P07.

26.

Sociální služby - změna investičního fondu v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1078/R23/11

schvaluje
změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2011, dle přílohy č. 1123-11-P01.
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27.

Sociální služby - neoprávněné čerpání mzdových prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1079/R23/11

rozhodla
neuplatnit náhradu škody vůči Ing. Bc. Marii Semelové, ředitelce Domova pro
seniory Luhačovice, příspěvkové organizace, IČ 70850909, v souvislosti se
zjištěním kontroly hospodaření popsaným v příloze č. 1122-11-P01.

28.

Smlouvy o zajištění činnosti lékařské služby první pomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1080/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o zajištění činnosti
lékařské služby první pomoci mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 27661989,
dle příloh č. 1128-11-P01 a č. 1128-11-P06;
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle příloh č. 1128-11-P02 a č. 1128-11-P06;
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660, Kroměříž, IČ 27660532, dle
příloh č. 1128-11-P03 a č. 1128-11-P06;
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 26871068, dle
příloh č. 1128-11-P04 a č. 1128-11-P06;
5. Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s., U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí, IČ
26822105, dle příloh č. 1128-11-P05 a č. 1128-11-P06.

29.

Smlouva o provozování protialkoholní záchytné stanice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1081/R23/11

schvaluje
uzavření smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice mezi Zlínským
krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, dle přílohy č. 1129-11-P01.

30.

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o výpůjčce, ukončení smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1082/R23/11

schvaluje
uzavření:
1. dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0101/2008/EKO uzavřené mezi
Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762
75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 1131-11-P01;
2. dohody o skončení nájmu mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 1131-11-P02.
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31.

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1083/R23/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0201/2011 dle přílohy č. 1141-11-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0064/2011 dle
přílohy č. 1141-11-P02.

32.

Školství - investiční fondy, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1084/R23/11

schvaluje
plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2011:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní škola praktická Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 70238910, dle přílohy č. 1134-11-P01;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 1134-11-P03;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
IČ 47934832, dle přílohy č. 1134-11-P04;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Praktická
škola Valašské Klobouky, IČ 61716634, dle přílohy č. 1134-11-P06;
e) změnu č. 6 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 1134-11-P07;
f) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 1134-11-P08;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu
příspěvkové organizace:
a) Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238910, ve výši 75.000
Kč;
b) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, ve výši 39.000 Kč;
c) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, ve výši 150.000 Kč.

33.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1085/R23/11

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 712.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem dle přílohy č. 1139-11-P01 na celkovou částku 356.555.000 Kč.
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34.

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1086/R23/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením nájemní smlouvy:
1. k nebytovým prostorům mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje Základní
umělecká škola Kroměříž, IČ 63414929, a příspěvkovou organizací Správa
majetku města Kroměříže, IČ 00380831, a to na dobu určitou od 01.01.2012 do
31.12.2012 dle přílohy č. 1137-11-P01;
2. o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ
00559504, a Hanou Šmahelovou, IČ 75391244, na dobu neurčitou od 01.01.2012
dle přílohy č. 1137-11-P03.

35.

Školství - odepsání pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1087/R23/11

vyjadřuje souhlas
1. s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov Bojkovice, IČ
60371803, vůči panu René Urbanovi, narozenému 23.07.1971, bytem Rudice č.
13, ve výši 30.159 Kč;
2. s odepsáním pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední
odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, v účetním období roku 2011, vůči:
a) STAVPROGRES UB, s. r. o., IČ 25584235, ve výši 31.103 Kč;
b) Josef Melichárek - STAVIMEX Kunovice, IČ 10091246, ve výši 86.883 Kč;
c) Ing. Aleš Hanzal - ALWERA, Uherské Hradiště, IČ64517098, ve výši 28.944 Kč;
3. s odepsáním pohledávek příspěvkové organizace Střední odborná škola
Otrokovice, třída T. Bati 1266. 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, v účetním období
roku 2011 vůči:
a) Stavební podnik Otrokovice, a. s., v likvidaci, IČ 13694596, ve výši 429.069,99
Kč;
b) zaniklé společnosti Instav, spol. s r. o., v likvidaci, IČ 15526640, ve výši 31.739
Kč;
4. s odepsáním pohledávek příspěvkové organizace Střední odborná škola
Slavičín, Divnice 119, 763 21 Slavičín, IČ 15527808, v účetním období roku 2011
vůči:
a) Jan Řehák Hotel Alfa, Valašské Klobouky, IČ 45687722, ve výši 38.498 Kč;
b) Alena Řeháková Hotel Alfa, Valašské Klobouky, IČ 18747604, (podnikatelská
činnost ukončena), ve výši 39.420 Kč;
c) zaniklé společnosti Zemědělsko-obchodní družstvo Ploština, družstvo v likvidaci,
IČ 00135127, ve výši 21.160 Kč;
d) zaniklé společnosti SEFIDAT spol. s r. o. Brno, IČ 46993614, ve výši 26.500 Kč.
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36.

Školství - výsledek konkursního řízení PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1088/R23/11

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín,
Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 1133-11-P01.

37.

Stanovisko zřizovatele k výuce vybraných předmětů v cizím jazyce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1089/R23/11

souhlasí
s rozšířením výuky vybraných předmětů v cizím jazyce (zeměpis v německém
jazyce a výtvarná výchova ve francouzském jazyce) v Gymnáziu Kroměříž, IČ
70843309.

38.

Žádost o stanovisko ZK k zápisu změn do rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1090/R23/11

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou hotelovou Zlín, s. r. o., IČ 25327755, dle přílohy č.
1140-11-P02.

39.

Uzavření smlouvy o pořádání Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1091/R23/11

schvaluje
uzavření smlouvy o pořádání Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže mezi
Zlínským krajem, Českou olympijskou, a. s., IČ 25268708, se sídlem Benešovská
6, 101 00 Praha 10, a Českým olympijským výborem, IČ 48546607, se sídlem
Benešovská 6, 101 00 Praha 10, dle přílohy č. 1136-11-P01.

40.

Veřejná zakázka "Digitalizace dokumentů ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1092/R23/11

bere na vědomí
zprávu

o

posouzení

a

hodnocení
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„Digitalizace dokumentů ve Zlínském kraji", číslo zakázky VZ/2011/5/200/3, dle
přílohy č. 1097-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel EXON s. r. o., se sídlem
Spádná 112/3, 321 00 Plzeň 6-Litice, IČ 26376326,
2. uzavření smlouvy s dodavatelem EXON s. r. o., se sídlem Spádná 112/3, 321 00
Plzeň 6-Litice, IČ 26376326, dle přílohy č. 1097-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Digitalizace dokumentů ve Zlínském
kraji" v termínu do 05.03.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybraným dodavatelem dle přílohy č. 1097-11-P02 v termínu do 09.01.2012.

41.

Veřejná zakázka "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2013"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1093/R23/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup a dodávka zemního plynu pro
odběrná místa Zlínského kraje na rok 2013“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění na Energetické burze organizované Českomoravskou komoditní burzou
Kladno, v souladu s platnou legislativou na základě uzavřené smlouvy o
zprostředkování burzovních obchodů mezi Zlínským krajem a společnosí FIN servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573, dle
přílohy č. 1102-11-P01,
2. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 1102-11-P02 mezi
Zlínským krajem a organizacemi Zlínského kraje uvedenými v příloze č. 1102-11P03;
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. 1102-11-P01;
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
MBA, 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 2013“ 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 30.06.2012;
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 2013", v termínu do 30.06.2012;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít a převzít nové smlouvy s vybranými
uchazeči k veřejné zakázce "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2013" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.

42.

Veřejná zakázka "Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2013"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1094/R23/11

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem „NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ
ENERGIE PRO ODBĚRNÁ MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013“ formou
jednacího řízení bez uveřejnění na Energetické burze organizované
Českomoravskou komoditní burzou Kladno, v souladu s platnou legislativou na
základě uzavřené smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
mezi Zlínským krajem a společností FIN-servis, a. s., se sídlem, Dr. Vrbenského
2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573, ve znění přílohy č. 1104-11-P01,
2. uzavření dohody o úpravě některých dalších práv a povinností v souvislosti se
zadáním veřejné zakázky na nákup a dodávku elektrické energie pro odběrná
místa Zlínského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 1104-11-P02 mezi Zlínským
krajem a jednotlivými obchodními společnostmi a obecně prospěšnými
společnostmi uvedenými v příloze č. 1104-11-P03;
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. 1104-11-P01;
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
MBA, 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 realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODBĚRNÁ MÍSTA
ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013“ 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 30.06.2012;
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 ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODBĚRNÁ
MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013", v termínu do 30.06.2012;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít a převzít nové smlouvy s vybranými
uchazeči k veřejné zakázce "NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO
ODBĚRNÁ MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013" za podmínek vzešlých ze
zadávacího řízení.

43.

Nařízení kraje v oblasti požární ochrany

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1095/R23/11

schvaluje
1. Nařízení Zlínského kraje č. 1/2011, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č.
3/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Zlínského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení kraje č. 1/2007 a
1/2009, dle příloh č. 1105-11-P01 až č. 1105-11-P06;
2. Nařízení Zlínského kraje č. 2/2011, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č.
4/2006, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje, ve znění
nařízení kraje č. 2/2007 a 2/2009, dle příloh č. 1105-11-P07 a č. 1105-11-P08;
3. Nařízení Zlínského kraje č. 3/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, dle přílohy č. 110511-P09;
4. Nařízení Zlínského kraje č. 4/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v budovách zvláštního významu, dle příloh č. 1105-11-P10 a č.
1105-11-P11;
5. Nařízení Zlínského kraje č. 5/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, dle přílohy č.
1105-11-P12;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana zajistit rozeslání oznámení o zařazení
objektu do Neveřejného seznamu budov zvláštního významu dle přílohy č. 110511-P11 vlastníkům nebo provozovatelům těchto objektů v termínu do 28.12.2011.

44.

Statuty fondů Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1096/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. ST/01/01/11 Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje dle
přílohy č. 1103-11-P01,
2. ST/02/01/11 Statut Fondu kultury Zlínského kraje dle přílohy č. 1103-11-P02,
3. ST/03/01/11 Statut Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje dle přílohy č. 110311-P03,
4. ST/04/01/11 Statut Programového fondu Zlínského kraje dle přílohy č. 1103-11P04,
5. ST/05/01/11 Statut Sociálního fondu Zlínského kraje dle přílohy č. 1103-11-P05.

45.

Strategie rozvoje marketingu a propagace organizací Zlínského kraje v
oblasti kultury na období 2012-2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1097/R23/11

schvaluje
Strategii rozvoje marketingu a propagace organizací Zlínského kraje v oblasti
kultury na období 2012–2016 uvedenou v příloze č. 1124-11-P01;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti kultury naplňování
Akčního plánu aktivit uvedeného v bodu 3 Návrhové části Strategie rozvoje
marketingu a propagace organizací Zlínského kraje v oblasti kultury na období
2012–2016 dle přílohy č. 1124-11-P01 v souladu s rozpočtem Zlínského kraje na
rok 2012 a rozpočtovým výhledem na období 2013-2016;
doporučuje
řediteli Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, realizovat aktivity
Akčního plánu aktivit uvedeného v bodu 3 Návrhové části Strategie rozvoje
marketingu a propagace organizací Zlínského kraje v oblasti kultury na období
2012–2016 dle č. 1124-11-P01.

46.

Zdravotnictví - projekt KNTB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1098/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) projednat a vzít na vědomí informaci o cílech projektu Krajské nemocnice T. Bati
"Bezpečný region - Zdravotnictví II", spolufinancovaného v rámci výzvy operačního
programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 SFEU;
b) konstatovat dostatečnost finančního zajištění Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
na spoluúčast na projektu "Bezpečný region - Zdravotnictví II".
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47.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1099/R23/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0195/2011 dle přílohy č. 1146-11-P01.

48.

Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1100/R23/11

bere na vědomí
Harmonogram výzev Regionálního operačního programu Střední Morava pro
období 2011–2013 dle přílohy č. 1147-11-P01;
ukládá
1. vedoucímu odboru řízení dotačních programů připravit žádost o dotaci na
projekt „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“, včetně všech povinných příloh, v
rámci předpokládané výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava v
termínu do 23.01.2012;
2. vedoucímu odboru investic předložit ke schválení dodatek Investičního záměru
na projekt „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ v termínu do 09.01.2012.

49.

Obec Spytihněv - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1101/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2033/2011/STR,
uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Spytihněv, IČ 00284491, dle přílohy č.
1148-11-P01.

50.

Veřejná zakázka "Poskytování hlasových telekomunikačních služeb pro
Zlínský kraj" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1102/R23/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Poskytování hlasových telekomunikačních služeb pro Zlínský kraj“ dle
přílohy č. 1145-11-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681;
2. uzavření smlouvy s uchazečem T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, dle přílohy č. 1145-11-P02;
3. výpověď smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací D/0126/2008/KŘ-IT (č. 3333/3333/02425) uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností GTS Czech s. r. o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00
Praha 3, IČ 28492170, dle přílohy č. 1145-11-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvu k veřejné
zakázce „Poskytování hlasových telekomunikačních služeb pro Zlínský kraj“ s
vybraným uchazečem v termínu do 10.12.2011, dle přílohy č. 1145-11-P02;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele odeslat stávajícímu poskytovateli GTS
Czech s. r. o. výpověď smlouvy v termínu do 30.11.2011, dle přílohy č. 1145-11P03.

51.

Doprava - Generel dopravy Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1103/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návrh "Aktualizace Generelu dopravy
Zlínského kraje - Návrh výhledové koncepce" dle příloh č. 1149-11-P01 a č. 114911-P02.

52.

Školství - SŠPHZ Uherské Hradiště - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1104/R23/11

schvaluje
a) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
661/3/150/265/11/09 - 02/11/11 „SŠPHZ Uherské Hradiště - Vytvoření moderní
technické základny“ dle přílohy č. 1143-11-P01;
b) změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, na rok 2011, dle přílohy č. 1143-11-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 10.200.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, na realizaci projektu "Vytvoření moderní
technické základny", dle přílohy č. 1143-11-P03;
b) změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3/2011/ŘDP, na základě které se
snižuje poskytnutá investiční dotace o 458.000 Kč na celkovou částku 5.521.000
Kč příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
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Uherské Hradiště, na realizaci projektu "Vytvoření moderní technické základny",
dle přílohy č. 1143-11-P04;
c) Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ve výši 458.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, na
realizaci projektu "Vytvoření moderní technické základny", dle přílohy č. 1143-11P05.

53.

Technická pomoc OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1105/R23/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0199/2011 dle přílohy č. 1150-11-P01.

54.

Příkazní smlouva - Starý Hrozenkov - úprava průjezdnosti hraničním
přechodem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1106/R23/11

schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na akci "Starý Hrozenkov - úprava průjezdnosti
hraničním přechodem" mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 1151-11-P01 , č. 115111-P01a, č. 1151-11-P01b;
pověřuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem
funkce investora a zajištěním přípravy a realizace akce "Starý Hrozenkov - úprava
průjezdnosti hraničním přechodem";
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce "Starý Hrozenkov - úprava průjezdnosti
hraničním přechodem", na základě příkazní smlouvy, dle příloh č. 1151-11-P01, č.
1151-11-P01a, č. 1151-11-P01b.

55.

Doplněný návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 14.12.2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1107/R23/11

schvaluje
doplněný návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
14.12.2011 uvedený v příloze č. 1153-11-P01.
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56.

Dodatek č. 10 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě - České
dráhy, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1108/R23/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě
mezi Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222,
110 15 Praha 1, IČ 70994226, dle přílohy č. 1152-11-P01;
2. navýšení účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na zajištění základní
dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby o částku 443.000 Kč na celkovou
částku 247.193.000 Kč pro rok 2011, dopravci České dráhy, a. s., Nábřeží L.
Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226;
3. poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje dopravci České dráhy, a. s.,
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, na zajištění základní
dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2012, v celkové výši
257.515.000 Kč.

Zlín 28. listopadu 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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