R24/11

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání dne 12.12.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1109/R24/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1164-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 1000/R22/09 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic ve spolupráci Odborem zdravotnictví zpracovat investiční záměr
akce Záchytná protialkoholní stanice ve Zlínském kraji v termínu do 12.12.2011.“ na termín plnění 08.10.2012;
2. usnesení č. 1003/R22/09 – bod 2c) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic
zajistit zpracování investičních záměrů akcí
reprodukce majetku Zlínského kraje v termínu do 12.12.2011: "DZR Pržno stavební úpravy";“ - na termín plnění 11.06.2012;
3. usnesení č. 0449/R12/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu v termínu do 12.12.2011
pořídit Prověřovací územní studii „Vedení VVN 110 kV Uherský Brod - Strání (Slovensko)“;“ - na termín plnění 31.12.2013;
4. usnesení č. 0884/R21/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit potřebnou koordinaci procesů, nezbytných
majetkoprávních úkonů a správních rozhodnutí ve smyslu dodatku č. 2 investičního
záměru č. 534/3/170/085/09/08, na základě kterých dojde k realizaci investiční
akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1. etapa" v termínu
do 12.12.2011;“ - na termín plnění 25.06.2012;
5. usnesení č. 0473/R12/11 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského
kraje v termínu do 12.12.2011:
a) navrhnout a vyhodnotit varianty realizace a způsoby financování rekonstrukce
tepelného hospodářství Kroměřížské nemocnice, a. s.,
b) předložit doporučené řešení rekonstrukce tepelného hospodářství Kroměřížské
nemocnice, a. s.“
- na termín plnění 06.02.2012;
6. usnesení č. 0513/R13/11 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat prověřovací studii ke stanovení závazných
ukazatelů a předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr akce s názvem akce
"Víceúčelová sportovní hala při Masarykově gymnáziu Vsetín" v termínu do
12.12.2011.“ - na termín plnění 08.10.2012;
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7. 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
12.12.2011.“ - na termín plnění 23.01.2012;
8. usnesení č. 0527/R13/11 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zpracovat a předložit integrovaný
projekt "Informační, vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje" v souladu s
projektovým rámcem a v souladu s podmínkami Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové
infrastruktury včetně všech povinných příloh v termínu dle příslušné Výzvy;“ - na
termín plnění 02.04.2012;
9. usnesení č. 0527/R13/11 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zpracovat a předložit žádost o
poskytnutí dotace na individuální projekt "Komunikační infrastruktura v rámci
projektu IVVS ZK" v souladu s projektovým záměrem a finančním rámcem a v
souladu s podmínkami Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava, oblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury včetně všech
povinných příloh v termínu dle příslušné Výzvy;“ - na termín plnění 02.04.2012;
10. usnesení č. 0527/R13/11 – bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje a vedoucímu Odboru řízení
dotačních programů dopracovat investiční záměr projektů Komunikační
infrastruktura v rámci projektu IVVS ZK a Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji
v termínu do 12.12.2011.“ - na termín plnění 02.04.2012;
11. usnesení č. 0559/R13/11 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
příspěvkovým organizacím Zlínského kraje zajistit přípravu podkladů k projektové
žádosti, včetně všech povinných příloh, do Operačního programu Životní prostředí,
oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v
termínu do 12.12.2011:
a) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832,
b) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 843407,
c) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 843504,
d) Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, IČ 843351,
e) Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, IČ 14450445,
f) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 568945,
g) Dětský domov Valašské Meziříčí, IČ 62334808;“
- na termín plnění 19.03.2012;
12. usnesení č. 0559/R13/11 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
12.12.2011 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 19.03.2012;
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13. usnesení č. 0559/R13/11 – bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
12.12.2011 zprávu týkající se posouzení jednotlivých projektových záměrů
podaných do Operačního programu Životní prostředí po dopracování vstupních
hodnot projektů;“ - na termín plnění 19.03.2012;
14. usnesení č. 0581/R15/11 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji II“ Radě Zlínského kraje k
rozhodnutí, v termínu do 12.12.2011;“ - na termín plnění 05.03.2012;
15. usnesení č. 0848/R18/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů dopracovat žádosti o podporu Projektů
technické pomoci z OP VK dle pokynů ve výzvě Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v termínu do 12.12.2011.“ - na termín plnění 06.02.2012;
16. usnesení č. 0885/R19/11 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Technologické centrum Zlínského kraje"
Radě Zlínského kraje v termínu do 12.12.2011;“ - na termín plnění 09.01.2012;
17. usnesení č. 1033/R22/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Mgr. Josefu
Slovákovi, členu rady, v případě schválení sloučení výše uvedených příspěvkových
organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje podat v termínu do 30.12.2011 návrhy
na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.01.2012.“ na termín plnění 09.01.2012.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1110/R24/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad mezinárodní
konferencí „Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni“ pořádanou
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v Uherském Hradišti v roce 2012;
schvaluje
1. poskytnutí humanitárního peněžitého daru ve výši 100.000 Kč ZO ČSOP
KOSENKA VALAŠSKÉ KLOBOUKY, IČ 46276394, na zmírnění následků ničivého
požáru základny ZO ČSOP KOSENVKA ve Valašských Kloboukách;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0212/2011 dle přílohy č. 1195-11-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0214/2011 dle přílohy č. 1195-11-P04;
4. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Janě Býmové, IČ 75701464 pro
Mateřské a dětské centrum Klobouček;
5. navýšení příspěvku na provoz ve výši 10.000 Kč každé níže uvedené
příspěvkové organizaci zřízené Zlínským krajem v oblasti školství pro rok 2011 na
nákup vánočních dárků a organizaci vánočních oslav pro děti:
- Dětskému domovu Zlín, IČ 61716723;
- Dětskému domovu, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Zlín, IČ
61716464;
- Dětskému domovu Vizovice, IČ 61716651;
- Dětskému domovu a Základní škole Vizovice, IČ 61716405;
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- Dětskému domovu, Základní škole a Praktické škole Valašské Klobouky, IČ
61716634;
- Dětskému domovu Kroměříž, IČ 63458691;
- Dětskému domovu Uherské Hradiště, IČ 60371773;
- Dětskému domovu Uherský Ostroh, IČ 60371811;
- Dětskému domovu Bojkovice,IČ 60371803;
- Dětskému domovu a Základní škole Liptál, IČ 70238499;
- Dětskému domovu Zašová, IČ 60990597;
- Dětskému domovu Valašské Meziříčí, IČ 62334808;
6. navýšení příspěvku na provoz ve výši 20.000 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, pro Domov pro osoby se
zdravotním postižením Medlovice ve výši 10.000 Kč a pro Domov pro osoby se
zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince ve výši 10.000 Kč pro rok 2011 na
nákup vánočních dárků a organizaci vánočních oslav pro děti.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1111/R24/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 802/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kostelec u Holešova, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2645-162_6/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v
pozemcích p. č. 2050/5, ostatní plocha/ostatní komunikace a p. č. 2050/6, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Mařatice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2321-90/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1907/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Prostřední Bečva, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1918-44/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
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4. bezúplatné zřízení věcného břemene pro oprávněného město Uherské Hradiště,
se sídlem Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70, Uherské Hradiště, IČ 00291471,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje trpět právo průchodu po celém pozemku p.
č. 261/1, v k. ú. Uherské Hradiště, (z ulice Kollárovy do ulice Jiřího z Poděbrad), na
dobu neurčitou;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Luhačovice, se sídlem nám.
28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění přechodu pro chodce, kabelu veřejného osvětlení a 2 ks
sloupů veřejného osvětlení, vše na pozemku p. č. 2443/2, ostatní plocha/silnice, v
k. ú. Luhačovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
údržbou a opravami přechodu pro chodce, kabelu veřejného osvětlení a 2 ks
sloupů veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/m2 (stavba
přechodu), 200 Kč/bm (kabel veřejného osvětlení), 1.500 Kč/1ks sloupu, minimálně
však ve výši 7.700 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Jarmily Mičkové, bytem Pozlovice 92, 763 26, Luhačovice, strpět:
- umístění tělesa silnice č. II/492 na pozemcích p. č. 1608/10, ostatní plocha/silnice
a p. č. 1611/37, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú. Pozlovice, v rozsahu trvalého
záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 193 Kč;
7. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Lesů České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, PCČ 501 68, IČ 42196451, strpět:
- umístění výtokového objektu kanalizace, který je součástí silnice II/492, na celém
pozemku p. č. 2243/27 v obci Pozlovice a k.ú. Pozlovice,
- vstup a vjezd na tento pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou silnice II/492 včetně jejich součástí a příslušenství;
- umístění mostu ev.č. 492-003, který je součástí silnice II/492 na pozemcích p. č.
2243/1 a p. č. 2243/4 v obci Pozlovice a k.ú. Pozlovice, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č.1200-179/2011,
- vstup a vjezd na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou silnice II/492 včetně jejich součástí a příslušenství,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.403 + DPH;
8. 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. 1562/1, ostatní plocha/silnice a p. č. 1562/77, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 505-190/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 41.200 Kč + DPH;
9. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, PSČ 761 40, Zlín, IČ 00283924, dle
přílohy č. 1191-11-P01;
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10. uzavření smlouvy o nájmu nemovitých věcí a smlouvu o výpůjčce movitých
věcí (areál hraničního přechodu Střelná na Moravě) mezi Zlínským krajem a obcí
Střelná, Střelná 38, PSČ 756 12 Horní Lideč, IČ 00304310, na dobu určitou od
01.01.2012 do 30.06.2019, dle přílohy č. 1191-11-P09;
11. rozpočtové opatření č. RZK/0206/2011 dle přílohy č. 1191-11-P07;
12. uzavření dodatku č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě č. D1422/2011/EKO ze
dne 20.07.2011 uzavřené mezi Zlínským krajem a AGENTUROU ZVONEK CZ s. r.
o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČ 26227967, za podmínek dle přílohy
č. 1191-11-P08;
13. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN a VN v pozemku p. č. 35, ostatní plocha/ostatní komunikace včetně 1 ks
rozpojovací skříně, v k. ú. Velehrad, v pozemcích p. č. 113/1, ostatní
plocha/silnice, včetně 1 ks přípojkové skříně a 1 ks rozpojovací skříně, p. č. 309/2,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Modrá u Velehradu, rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 605-48.1/2011 pro k. ú. Velehrad, č. 49448.13/2011 a č. 494-48.14/2011 pro k. ú. Modrá u Velehradu,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN vč.
2 ks rozpojovací skříně a 1 ks přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 78.200 + DPH;
zplnomocňuje
vedoucího Odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje jednat jménem
kraje jako vlastníka pronajatých nemovitostí a movitých věcí ve výpůjčce,
nacházejících se v areálu bývalého hraničního přechodu Střelná na Moravě, s
nájemcem ve věci vydávání písemných souhlasů a vyjádření, sjednávání dohod,
pravidel, plánů a dalších dokumentů ze smlouvy vyplývajících;
souhlasí
1. s pronájmem nemovitostí a nebytových prostor:
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, od
společnosti Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., se sídlem Zlín K Majáku 5001,
PSČ 761 23, IČ 26913453, na dobu neurčitou od 01.01.2012, za roční nájemné ve
výši 350.960,90 Kč + DPH, dle přílohy č. 1191-11-P04;
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, od
společnosti Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o., se sídlem Uherské Hradiště,
Jarošov 514, PSČ 686 11, IČ 26913216, na dobu neurčitou od 01.01.2012, za
roční nájemné ve výši 141.122,50 Kč + DPH, dle přílohy č. 1191-11-P05;
2. s pronájmem částí pozemků p. č. 6415/2, p. č. 6439/17, p. č. 6439/1, vše ostatní
plocha, a parcely PK 6439/1 o výměře 508 m2, vše k. ú. Napajedla příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
společnosti BOHEMIA REALTY COMPANY s. r. o., se sídlem Praha 6, Ruzyně,
Drnovská 1042/28, IČ 27655962, na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2012 za
nájemné ve výši 101.600 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 1191-11-P06;
3. s pronájmem části pozemku p. č. 9354, ostatní plocha, o výměře 100 m2 v k. ú.
Vápenice u Starého Hrozenkova příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, panu Jaroslavu Přikrylovi, bytem
Nerudova 189, PSČ 688 01 Uherský Brod, na dobu určitou od 01.01.2012 do
31.12.2013 za nájemné ve výši 4.000 Kč/rok + DPH dle přílohy č. 1191-11-P11.
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4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1112/R24/11

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 696/13, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
oddělený z původního pozemku geometrickým plánem č. 320-210/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže;
B. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. pozemek
- p. č. 486/12, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 264 pro obec a k. ú. Bělov.

5.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1113/R24/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
A. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. nemovitostí
- p. č. st. 321, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 583/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 584/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2921, ostatní plocha,
- stavby občanského vybavení č. p. 79 na p. č. st. 584/1,
- zemědělské stavby bez čp/če na p. č. st. 321,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/1,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/3,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 855 pro obec a k. ú. Bystřice pod
Lopeníkem,
včetně stavby sklepa na p. č. 2829, venkovních úprav na p. č. 2921 (venkovní
posezení), na p. č. 2828 (dětské hřiště, studna, studánka, rezervoár vody, jímka
odpadních vod), na p. č. 2829 (zpevněná plocha), na p. č. 2830/1 (hřiště), na p. č.
2874/33 (zpevněná plocha), nezapsaných v katastru nemovitostí do vlastnictví
Obce Bystřice pod Lopeníkem, č. 262, PSČ 687 55, IČ 00290874 za cenu
3,621.857 Kč, ve 4 splátkách:
- 1. splátka ve výši 207.286,- Kč splatná po podpisu smlouvy,
- 2. splátka ve výši 1.000.000,- Kč splatná nejpozději ke dni 31.12.2012,
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- 3. splátka ve výši 1.207.286,- splatná nejpozději ke dni 31.12.2013,
- 4. splátka ve výši 1.207.285,- splatná nejpozději ke dni 31.12.2014
pod sankcí zesplatnění celého závazku v případě prodlení byť i s jednou splátkou,
s tím, že pohledávka bude zajištěna formou notářského nebo exekutorského
zápisu o dohodě se svolením vykonatelnosti;
2. nemovitostí
- stavby č. p. 1370, rodinný dům, na pozemku p. č. 3668,
- pozemek p. č. 3668, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín do
vlastnictví Drixon group s. r. o., IČ 25776258, se sídlem Praha, Roháčova 188/37
za cenu ve výši 2.999.000 Kč;
B. bezúplatný převod movitých věcí, umístěných v rekreačním areálu Zlínského
kraje v Bystřici pod Lopeníkem dle soupisu uvedeného v příloze č. P04 do
vlastnictví Obce Bystřice pod Lopeníkem, č. 262, PSČ 687 55, IČ 00290874.
II. zrušit:
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0538/Z17/11 ze dne 21.09.2011 – písm. B., bod 43.

6.

Odpisování majetku v příspěvkových organizacích Zlínského kraje – změna
platnosti normy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1114/R24/11

schvaluje
směrnici SM/29/02/11 - Odpisování majetku v příspěvkových organizacích, dle
přílohy č. 1188-11-P01;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje vypracovat v termínu do 30.04.2012 návrh
nové směrnice pro odpisování majetku v příspěvkových organizacích Zlínského
kraje s účinností od 01.01.2013.

7.

Porušení rozpočtové kázně a prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1115/R24/11

ukládá
Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Nivnická 1781, 688
01 Uherský Brod, IČ 60371862, za porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 36.476,30 Kč, dle rozhodnutí
o uložení odvodu č. 30/2011 uvedeného v příloze č. 1190-11-P03;
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rozhodla
vyhovět žádosti o prominutí odvodu ve výši 32.300 Kč vyměřeného Střední
odborné škole a Gymnáziu Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město,
IČ 60371790, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu č. 26/2011 dle přílohy č.
1190-11-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve
výši 247.076 Kč a penále ve výši 1.730 Kč vyměřeného obci Komňa , 687 71
Bojkovice, IČ 00207438, platebním výměrem č. 32/2011KŘ dle přílohy č. 1190-11P08.

8.

PO - vyhlášení výběrového řízení - sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1116/R24/11

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Sociálních služeb
Uherské Hradiště, p. o., IČ 92096, dle přílohy č. 1186-11-P01;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Jana Chovancová, Ing.
Aranka Medková Pekárková, Ing. Alena Grebíková, Mgr. Antonín Ondráš a Mgr.
Soňa Vávrová, PhD.

9.

PO - jmenování ředitele - školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1117/R24/11

jmenuje
Mgr. Hynka Stesku na pracovní místo ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické, IČ 00226319, s účinností od 15.12.2011, dle přílohy č.
1189-11-P01;
stanovuje
s účinností od 15.12.2011 plat Mgr. Hynku Steskovi, řediteli Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, IČ 00226319, dle přílohy č. 1189-11P02.
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10.

PO - platové výměry - školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1118/R24/11

stanovuje
1. s účinností od 1. 1. 2012 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství, tak, že se mění jejich platový tarif dle přílohy č.
1194-11-P01 na základě schválené změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb.;
2. s účinností od 01.01.2012 plat:
a) Mgr. Josefu Maryášovi, řediteli Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy
Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 1194-11-P02,
b) Mgr. Ladislavu Mlčochovi, řediteli Základní školy praktické Halenkov, IČ
70238944, dle přílohy č. 1194-11-P03,
c) Bc. Evě Regináčové, ředitelce ZUŠ Bojkovice, IČ 46254331, dle přílohy č.
1194-11- P04.

11.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1119/R24/11

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského
kraje, a to včetně jejich součástí a příslušenství úplatným převodem pozemků:
a) p. č. 1119/155, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 4963, vedeného v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Zlín,
b) p. č. 1119/241, ostatní plocha, o výměře 203 m2, odděleného z původního
pozemku geometrickým plánem č. 7252-221/2011, odsouhlaseným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín,
od společnosti Stass, a. s., se sídlem třída J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ
18811396,
za cenu 772.500 Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0929/R20/11 ze dne 17.10.2011 v části
schvaluje bod 2 písmeno c), kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření
smlouvy o právu provést stavbu "Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně" mezi
Zlínským krajem a společností Stass, a. s., IČ 18811396;
schvaluje
1) uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně"
mezi Zlínským krajem a společností Stass, a. s., IČ 18811396, se sídlem J. A. Bati
5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1185-11-P02;
2) dodatek č. 1 smlouvy o právu provést stavbu "Revitalizace třídy J. A. Bati ve
Zlíně" mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlín, IČ 00283924, se sídlem
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1185-11-P03.
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12.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1120/R24/11

schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího v
povinnosti města Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172, strpět:
- umístění potrubí vodovodu DN250, vybudovaného Zlínským krajem 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
ŽP kolaudační souhlas č. j. ŽP/3960/26770/2009/Ve ze dne 27.11.2009, na
pozemkové parcele p. č. 347/4 v k. ú. Žopy, obci 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. 1080-133/2009 ze dne 21.10.2009, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu
ve výši 3 500,-Kč + DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí Zlínský kraj.
2. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje, spočívajícího
v povinnosti města Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172, strpět:
- umístění pozemní komunikace, vybudované Zlínským krajem v rámci stavby
Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 7 Napojení na
silniční síť, SO 702 Křižovatka na silnici II/438, k níž byl vydán Městským úřadem v
Holešově, odborem ISÚ kolaudační souhlas č. j. ISÚ/24133/2009/AR/k ze dne
30.10.2009, na pozemku p. č. 953/14 v k. ú. Všetuly, obci Holešov,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek za účelem oprav, údržby, odstraňování
následků nehod a jiných překážek omezujících provoz na pozemní komunikaci, na
dobu neurčitou, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
Zlínský kraj.

13.

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1121/R24/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo D/1253/2011/INV na dodávku stavby,
uzavřené s uchazečem Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov, jednající vedoucím
účastníkem sdružení EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,
IČ 45274924, dle přílohy č. 1172-11-P01;
2. plnou moc, kterou uděluje Zlínský kraj jako zmocnitel, společnosti EUROVIA CS,
a. s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, k zastupování
zmocnitele při vyřízení veškerých povolení, rozhodnutí, stanovisek, opatření,
kolaudačních souhlasů a jiných úkonů správních a jiných orgánů nezbytných pro
realizaci stavby č.10 SPZ Holešov dle přílohy č. 1172-11-P02;
3. uzavření smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při
zabezpečování realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem a společností
Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešov, letiště, Tovární 1268, IČ 63080303,
dle přílohy č. 1172-11-P03;
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souhlasí
s udělením pověření hejtmanem kraje Ing. Věře Fouskové, vedoucí oddělení
koordinace projektů Odboru investic, dle přílohy č. 1172-11-P03.

14.

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - budova č. 12 - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1122/R24/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
– Budova č.12 – stavební úpravy II.“ formou jednacího řízení bez uveřejnění dle
příloh č. 1182-11-P01 až č. 1182-11-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. Milan Hudec, Petr Ruber, Martina
Hromečková, DiS., a náhradníky - Ing. František Mikeštík, Ing. Pavel Pecha, Mgr.
Zdeňka Foltýnová.

15.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1123/R24/11

souhlasí
s podáním nabídky na prodej projektové dokumentace dle přílohy č. 1184-11-P01
do veřejné zakázky „Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice
T. Bati, a. s. – dodávka projektové dokumentace“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění vyhlášené Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle příloh č. 1184-11-P02 a č. 1184-11P03;
zmocňuje
vedoucího Odboru řízení dotačních programů k jednání v jednacím řízení bez
uveřejnění a k podání nabídky do podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. –
dodávka projektové dokumentace“ vyhlášené zadavatelem: Krajská nemocnice T.
Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle plné
moci ve znění přílohy č. 1184-11-P04;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů:
1. zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s podáním nabídky do
veřejné zakázky „Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T.
Bati, a. s. – dodávka projektové dokumentace“ plynoucích ze zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do
23.01.2012;
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2. předložit Radě Zlínského kraje ke schválení kupní smlouvu s Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, na prodej projektové dokumentace, v termínu do 23.01.2012.

16.

Zdravotnictví - UH nemocnice - Centrální objekt - příprava území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1124/R24/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální
objekt – Infrastruktura – příprava území", formou otevřeného podlimitního řízení dle
příloh č. 1178-11-P02 až č. 1178-11-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek: 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, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol
Muránsky, MUDr. Antonín Karásek, Martina Hromečková DiS., a náhradníky Lenka Potrusilová DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Pavel
Lečbych, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
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 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt –
Infrastruktura – příprava území" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 117811-P01.

17.

Sociální služby - Domov pro seniory Buchlovice - dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1125/R24/11

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
524/3/100/065/09/08 s názvem "Zajištění energetických úspor - DPS Buchlovice",
dle přílohy č. 1183-11-P01;
2. změnu č. 6 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2011, dle přílohy č. 118311-P02.
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18.

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1126/R24/11

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
777/3/150/288/05/11 - 01/11/11 „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
- rekonstrukce kotelny“ dle přílohy č. 1180-11-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
766/3/150/286/04/11 – 01/11/11 „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce
elektroinstalace“ dle přílohy č. 1180-11-P02;
3. změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 70891320, na rok 2011, dle
přílohy č. 1180-11-P03;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, na rok 2011, dle přílohy č. 1180-11P04.

19.

Školství - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1127/R24/11

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 808/3/150/303/09/11
„Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy budovy“, dle přílohy
č. 1171-11-P01 za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou akce;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0067/2011 dle
přílohy č. 1171-11-P02.

20.

Školství- SPŠ a OA Uherský Brod - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1128/R24/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod - stavební úpravy DM zpracování projektové dokumentace" dle přílohy č. 1181-11-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, dle přílohy č. 1181-11-P01;
2. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace s dodavatelem
KB projekt, s.r.o., se sídlem Lešetín I 659, 76001 Zlín, IČ 25507893, dle přílohy č.
1181-11-P02;
zplnomocňuje
společnost KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na akci
"Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod - stavební úpravy
domova mládeže", dle plné moci uvedené v příloze č. 1181-11-P03.

21.

Programový fond Zlínského kraje - tisk: 05

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1129/R24/11

bere na vědomí
„Programový fond Zlínského kraje - Tisk 05“ dle přílohy č. 1176-11--P01.

22.

Projekt "Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, p. o."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1130/R24/11

souhlasí
s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
operačního programu k projektu "Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o." vydaném Ministerstvem
vnitra ČR, dle přílohy 1174-11-P01.

23.

Závěrečné vyhodnocení projektu "Značení kulturních a turistických cílů
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1131/R24/11

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Značení kulturních a turistických cílů Zlínského
kraje" dle přílohy č. 1175-11-P01.
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24.

Analýza území v rámci podoblasti podpory 3.1.2 ROP NUTS II SM

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1132/R24/11

schvaluje
„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 Kroměříž“ v souladu s přílohou
č. 1170-11-P01.

25.

Doprava - Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1133/R24/11

schvaluje
Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012-2016, dle příloh č.
1154-11-P01 až č. 1154-11-P05.

26.

Změny ve složení Řídicích výborů IgP Inteligentní dopravní systém ve ZK a IP
KORIS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1134/R24/11

odvolává
1. z funkcí členů Řídicího výboru integrovaného projektu Inteligentní dopravní
systém ve Zlínském kraji: Mgr. Evu Štauderovou zástupkyni statutárního města
Zlín, Ing. Věru Fuksovou, zástupkyni Zlínského kraje a Ing. Zdeňka Procházku,
zástupce Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje s. r. o.;
2. z funkcí členů Řídícího výboru individuálního projektu Komplexní odbavovací,
řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji: Ing. Věru Fuksovou,
zástupkyni Zlínského kraje a Ing. Zdeňka Procházku, zástupce Koordinátora
veřejné dopravy Zlínského kraje s. r. o.;
jmenuje
1. členy Řídicího výboru integrovaného projektu Inteligentní dopravní systém ve
Zlínském kraji ve složení: Jiří Kadeřábek, zástupce statutárního města Zlín, Ing.
Libor Sláčik, zástupce Zlínského kraje a Ing. Věra Fuksová, zástupce Koordinátora
veřejné dopravy Zlínského kraje s. r. o.;
2. členy Řídicího výboru individuálního projektu Komplexní odbavovací, řídící a
informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji ve složení: Ing. Libor Sláčik,
zástupce Zlínského kraje a Ing. Věra Fuksová, zástupce Koordinátora veřejné
dopravy Zlínského kraje s. r. o.
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27.

Kultura - navýšení příspěvku na provoz, převod z rezervního fondu, změna
investičního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1135/R24/11

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, k posílení investičního fondu ve výši
95.000 Kč, dle přílohy č. 1206-11-P02;
schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o 23.485 Kč na celkovou výši 19.870.854 Kč pro
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace dle přílohy č.
1206-11-P01;
2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzea regionu Valašsko, na rok 2011, IČ 00098574, dle přílohy č. 1206-11-P03;.
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, na rok 2011, IČ 00089982, dle přílohy č.
1206-11-P04.

28.

Projekt "Výstava Cyrilometodějský Velehrad"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1136/R24/11

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Výstava Cyrilometodějský Velehrad" dle
příloh č. 1204-11-P01 a č. 1204-11-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Výstava
Cyrilometodějský Velehrad" ve výši 15 %, tj. 90.000 Kč z celkových nákladů
žadatele projektu - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková
organizace, IČ 00092126;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace, IČ 00092126, dopracovat projekt "Výstava
Cyrilometodějský Velehrad" v souladu s projektovým rámcem a finančním rámcem
dle přílohy č. 1204-11-P01 a 1204-11-P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí
podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR, Fondu
mikroprojektů, v termínu do 19.12.2011;
2. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace, IČ 00092126, předložit žádost o poskytnutí podpory z
Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR, Fond mikroprojektů na
projekt "Výstava Cyrilometodějský Velehrad" v termínu do 19.12.2011.
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29.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - jmenování členů správní a dozorčí
rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1137/R24/11

jmenuje
s účinností ke dni 17.01.2012:
1. Ing. Vladimíra Kutého členem správní rady společnosti Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 27673286,
2. Mgr. Renatu Navarovou členkou správní rady společnosti Filharmonie
Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286,
3. Ing. Michala Hanačíka členem správní rady společnosti Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 27673286;
4. Ing. Jindřicha Ondruše členem dozorčí rady společnosti Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 27673286,
5. pana Libora Lukáše členem dozorčí rady společnosti Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 27673286.

30.

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1138/R24/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0203/2011 dle přílohy č. 1158-11-P01.

31.

Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1139/R24/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0209/2011 dle přílohy č. 1197-11-P01.

32.

Sociální služby - změny závazných ukazatelů, objemů prostředků na platy a
OON a změna investičního fondu pro rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1140/R24/11

schvaluje
1. snížení závazného objemu prostředků na platy příspěvkových organizací v
oblasti sociálních služeb, na rok 2011, dle přílohy č. 1196-11-P01:
a) Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850861, ve výši
13.000 Kč,
b) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, IČ 49562991, ve
výši 75.000 Kč;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkových organizací v
oblasti sociálních služeb, na rok 2011, dle přílohy č. 1196-11-P01:
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a) Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 92096, ve výši 300.000 Kč a vyčlenění
účelových prostředků z ÚP a jiných subjektů ve výši 601.161 Kč,
b) Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, ve výši 307.119 Kč, z toho účelové
použití prostředků z ÚP ve výši 8.208 Kč,
c) Domov s chráněným bydlením Zlín, IČ 70850887, ve výši 183.189 Kč, z toho
účelové použití prostředků z ÚP 13.434 Kč,
d) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, IČ 70850992, ve výši
20.000 Kč,
e) Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, ve výši 167.000 Kč,
f) Domov pro seniory Luhačovice, IČ 70850909, ve výši 54.849 Kč, z toho účelové
použití prostředků z ÚP ve výši 6.716 Kč,
g) Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, ve výši 17.910 Kč;
3. snížení závazného objemu ostatních osobních nákladů příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Zlín, IČ 70850887, ve výši 10.110 Kč, dle přílohy č.
1196-11-P01;
4. navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů příspěvkových
organizací v oblasti sociálních služeb, na rok 2011, dle přílohy č. 1196-11-P01:
a) Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 92096, ve výši 30.000 Kč,
b) Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850861, ve výši
13.000 Kč,
c) Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, ve výši 128.000 Kč,
d) Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, ve výši 470.829 Kč, z toho účelové použití
prostředků z ESF a SR ve výši 187.500 Kč,
e) Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, ve výši 139.000 Kč;
5. závazný objem ostatních osobních nákladů příspěvkové organizace Poradna
pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, IC 49562991, na rok 2011, ve
výši 75.000 Kč, dle přílohy č. 1196-11-P01;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0210/2011, dle přílohy č. 1196-11-P04;
7. poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 327.000 Kč příspěvkové organizaci
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č.
1196-11-P05;
8. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy Zlín, IČ 70850992, o 36.475 Kč na celkovou výši
418.475 Kč dle přílohy č. 1196-11-P05;
9. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu Hrádek, domov pro osoby
se zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 1196-11-P06;
ukládá
odvod prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace v oblasti sociálních
služeb Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, do
rozpočtu zřizovatele ve výši 327.000 Kč v termínu do 15.12.2011.

33.

Sociální fond ZK - změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1141/R24/11

schvaluje
1. neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy číslo:
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a) D/0413/2011 uzavřené mezi Zlínským krajem a Občanským sdružením
zdravotně postižených v Hulíně, IČ 26599180, se sídlem ulice Javorová 439, 768
24 Hulín, dle přílohy č. 1201-11-P01, dle článku V. bod 5.3. smlouvy; a vyplacení
dotace v plné výši;
b) D/0422/2011 uzavřené mezi Zlínským krajem a Svazem diabetiků ČR, územní
organizace Kroměříž, IČ 63459558, se sídlem Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, dle
přílohy č. 1201-11-P03, dle článku V. bod 5.3. smlouvy; a vyplacení dotace v plné
výši;
c) D/0432/2011 uzavřené mezi Zlínským krajem a Svazem postižených
civilizačními chorobami v ČR, o. s. okresní výbor Kroměříž, IČ 63415682, se
sídlem Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 1201-11-P05, dle
článku V. bod 5.3. smlouvy; a vyplacení dotace v plné výši;
d) D/0441/2011 uzavřené mezi Zlínským krajem a Svazem postižených
civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace ONKO, IČ 62181475, se
sídlem Dlouhá 164, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1201-11-P07, dle článku V. bod 5.3.
smlouvy; a vyplacení dotace v plné výši;
e) D/1433/2011/SOC uzavřené mezi Zlínským krajem a Svazem tělesně
postižených v České republice, o.s. Okresní organizace Zlín IČ 62181017, se
sídlem Podlesí IV/5348/B, 760 05 Zlín, dle přílohy č. 1201-11-P09, dle článku V.
bod 5.3. smlouvy; a vyplacení dotace v plné výši;
f) D/1443/2011/SOC uzavřené mezi Zlínským krajem a Rodinným a mateřským
centrem Vsetín, občanským sdružením, IČ 26534703, se sídlem Jasenice 943, 755
01 Vsetín, dle přílohy č. 1201-11-P11, dle článku V. bod 5.3. smlouvy; a vyplacení
dotace v plné výši;
g) D/0433/2011 uzavřené mezi Zlínským krajem a Canisterapeutickým centrem
Zlín, IČ 27015351, se sídlem nám. T.G.M. 588, 760 01 Zlín , dle přílohy č. 120111-P18, dle článku V. bod 5.3. smlouvy; a vyplacení dotace v plné výši;
h) D/1436/2011/SOC uzavřené mezi Zlínským krajem a AKROPOLIS, o. s., IČ
28552709, se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č.
1201-11-P20, dle článku V. bod 5.3. smlouvy; a vyplacení dotace v plné výši;
2. uplatnění práva na odstoupení od smlouvy D/0452/2011/SOC uzavřené mezi
Zlínským krajem a Svazem diabetiků ČR, územní organizace Uherského Brod IČ
61704024 dle přílohy č. 1201-11-P16 v souladu s článkem V. odst. 5.4. smlouvy;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.06.2011 č. 0537/R13/11 - část schvaluje
bod č. 11, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční dotace ze
Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí
regionálního a celostátního významu organizaci Diakonie ČCE - hospic
CITADELA, IČ 73632783, ve výši 50.000 Kč na projekt Jak pečovat o osobu se
zdravotním postižením nebo s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí;
bere na vědomí
výpověď smlouvy číslo D/1430/2011/SOC uzavřené mezi Zlínským krajem a
Svazem tělesně postižených v České republice, o. s., Okresní organizace
Kroměříž IČ 65828194, se sídlem Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž dle přílohy
č. 1201-11-P15 v souladu s článkem III. odst. 3.6. smlouvy.
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34.

Sociální služby - změna č. 3 Transformačního plánu domova pro osoby se
zdravotním postižením Zašová, zřízení poskytování sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1142/R24/11

schvaluje
1. změnu č. 3 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. 1202-11-P01,
2. zřízení poskytování terénní sociální služby typu podpora samostatného bydlení
s kapacitou 2 uživatelé, která bude mít své zázemí v zařízení Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zašová, začleněném do příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827 s účinností od 01.01.2012.

35.

Transformace pobytových sociálních služeb - Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1143/R24/11

ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje investiční záměry "SSL
Vsetín - transformace pobytových sociálních služeb - II. a III. etapa" do 16.04.2012;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0207/2011 dle přílohy č. 1199-11-P01.

36.

Projekt Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji - uzavření
dodatků ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1144/R24/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2255/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, dle přílohy č. 1198-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/3057/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Poradna pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, IČ 70850992,
dle přílohy č. 1198-11-P03.

21/34

R24/11

37.

Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1145/R24/11

bere na vědomí
zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče paní Emilie Smrčkové, Družstevní
228, Valašské Meziříčí, začleněné do příspěvkové organizace sociální služby
Vsetín, IČ 49562827;
schvaluje
1. ukončení platnosti dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při
výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče paní Emilie
Smrčkové, Družstevní 228, Vialašské Meziříčí, dle přílohy č. 1203-11-P02;
2. vyplacení odměny pěstounce a úhrady nákladů na domácnost za měsíce
listopad a prosinec 2011 ve výši úměrné třem dětem v zařízení pro výkon
pěstounské péče v souladu s § 46 a § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

38.

Dohoda o spolupráci mezi Zlínským krajem a MPSV ČR - dodatek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1146/R24/11

schvaluje
uzavření dodatku č.1 k dohodě o společném postupu při ověřování a implementaci
Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené
děti pro období 2009-2011 a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče
o ohrožené děti a rodiny uzavřené dne 15.08.2011 mezi Zlínským krajem a Českou
republikou-Ministerstvem práce a sociálních věcí IČ 00551023, dle přílohy č. 120011-P01.

39.

Dohoda o narovnání s dohodou o splátkovém kalendáři

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1147/R24/11

schvaluje
uzavření dohody o narovnání s dohodou o splátkovém kalendáři mezi Zlínským
krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, dle přílohy č. 1211-11-P01.
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40.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1148/R24/11

vyslovuje souhlas
se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, na rok 2011, dle přílohy č.1213-11-P04.

41.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1149/R24/11

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2011, dle přílohy č. 1207-11-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 57.024 Kč;
2. příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín, ve výši 103.680 Kč;
schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz o 1.000.000 Kč na konečnou výši 160.642.000 Kč u
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, dle přílohy č. 1207-11-P05;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy o částku 100.000 Kč na
konečnou výši 8.023.000 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady o částku 60.000 Kč na konečnou výši 153.000 Kč, u příspěvkové
organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 1207-11-P06;
3. navýšení závazného objemu prostředků na platy o částku 1.000.000 Kč na
konečnou výši 128.000.000 Kč a snížení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady o částku 350.000 Kč na konečnou výši 12.650.000 Kč, u
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, dle přílohy č. 1207-11-P06.

42.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1150/R24/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0205/2011 dle přílohy č. 1212-11-P01.

23/34

R24/11

43.

Změna smluvního vztahu - zajištění zdravotnických služeb nehrazených ze
zdravotního pojištění (zabránění onemocnění TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1151/R24/11

schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zajištění zdravotnických služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění mezi Zlínským krajem a MUDr. Annou
Švehlíkovou, IČ 47928808, dle přílohy č. 1210-11-P01;
2. uzavření Smlouvy o zajištění zdravotnických služeb nehrazených ze zdravotního
pojištění mezi Zlínským krajem a společností SpiroMed s. r. o., IČ 29264162, dle
přílohy č. 1210-11-P02.

44.

Redakční rada měsíčníku Okno do kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1152/R24/11

bere na vědomí
rezignaci Ing. Hany Příleské na funkci předsedkyně redakční rady měsíčníku Okno
do kraje a zároveň i na funkci členky redakční rady měsíčníku Okno do kraje s
platností od 01.01.2012;
jmenuje
1) Mgr. Taťánu Nersesjan, stávající členku redakční rady měsíčníku Okno do kraje,
předsedkyní redakční rady měsíčníku Okno do kraje s platností od 01.01.2012;
2) Ing. Jana Kosteleckého členem redakční rady měsíčníku Okno do kraje s
platností od 01.01.2012.

45.

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1153/R24/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0204/2011 dle přílohy č. 1217-11-P01.

46.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV, investiční fond,
převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1154/R24/11

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o 2.471.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 1219-11-P01 na celkovou částku
359.026.000 Kč;
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2. změnu č.2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 1219-11-P02;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové
organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č.
1219-11-P04;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2011 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy
Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 1219-11-P06;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu
příspěvkové organizace:
1. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, ve výši 40.000 Kč;
2. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, ve výši 170.000 Kč.

47.

Školství - odepsání pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1155/R24/11

vyjadřuje souhlas
s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola
Vizovice, IČ 61716405, vůči panu Eduardu Makulovi, narozenému 15.10.1955,
posledně známý pobyt Hodonín, Brandlova 77, ve výši 63.075,50 Kč a paní
Ludmile Makulové, narozené 14.12.1959, posledně známý pobyt Hodonín,
Brandlova 77, ve výši 43.500,50 Kč.

48.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1156/R24/11

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945,
diesel emisní stanice Bosch, inventární číslo 2088, pořizovací cena 872.322 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1996, a to formou fyzické likvidace;
2. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, plotter HP DesignJet 750CA1,
inventární číslo C 517, pořizovací cena 195.208,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
výroby 1995, a to formou ekologické likvidace.

25/34

R24/11

49.

Školství - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1157/R24/11

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Dětský domov a
Základní škola Liptál, IČ 70238499, a Zdeňkem Vaculíkem, IČ 62316745, na dobu
neurčitou od 01.01.2012 dle příloh č. 1416-11-P01 až č. 1216-11-P03;
2. s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Střední odborná
škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, a:
a) Ing. Lubomírem Dočkalem, bytem Josefa Sousedíka 1730/17, Vsetín, na dobu
určitou od 01.01.2012 do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P04 a č. 1216-11-P05;
b) Miroslavou Mikulenkovou, IČ 73877760, na dobu určitou od 01.01.2012 do
31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P06 a č. 1216-11-P07;
c) Mgr. Karlem Davidem, bytem Jiráskova 1817, Vsetín, na dobu určitou od
01.01.2012 do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P08 a č. 1216-11-P09;
d) Ing. Josefem Miňovským, bytem Mládí 1562, Vsetín, na dobu určitou od
01.01.2012 do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P10 a č. 1216-11-P11;
e) Břetislavem Kubo, bytem Jiráskova 1813, Vsetín, na dobu určitou od 01.01.2012
do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P12 a č. 1216-11-P13;
f) Karlem Holým, bytem Horní Jasénka 6, Vsetín, na dobu určitou od 01.01.2012
do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P14 a č. 1216-11-P15;
g) Milanem Zelenkou, bytem Jiráskova 1817, Vsetín, na dobu určitou od
01.01.2012 do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P16 a č. 1216-11-P17;
h) společností V-PLAST Vsetín, s. r. o., IČ 25374745, na dobu určitou od
01.01.2012 do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P18 a č. 1216-11-P19;
ch) Gynekologicko-porodnickou ambulancí, IČ 63301903, na dobu určitou od
01.01.2012 do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P20 a č. 1216-11-P21;
i) Mojmírem Dočkalem, bytem Družby 1431, Vsetín, na dobu určitou od 01.01.2012
do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P22 a č. 1216-11-P23;
j) společností MONEL-LÁNO, s. r. o., IČ 28566505, na dobu určitou od 01.01.2012
do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P24 a č. 1216-11-P25;
k) Mgr. Jiřím Martincem, bytem Jiráskova 1817/59, Vsetín, na dobu určitou od
01.01.2012 do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P26 a č. 1216-11-P27;
l) Zdeňkem Jarošem, bytem Konečná 1176, Vsetín, na dobu určitou od 01.01.2012
do 31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P28 a č. 1216-11-P29;
m) Probační a mediační službou, IČ 70888060, na dobu určitou od 01.01.2012 do
31.12.2013 dle příloh č. a1216-11-P30 a č. 1216-11-P31;
n) PK cestovní agenturou s. r. o., IČ 25827146, na dobu určitou od 01.01.2012 do
31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P32 a č. 1216-11-P33;
o) Ing. Ladislavem Mikešem, IČ 15461050, na dobu určitou od 01.01.2012 do
31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P34 a č. 1216-11-P35;
p) Josefem Škabrahou, IČ 66730325, na dobu určitou od 01.01.2012 do
31.12.2013 dle příloh č. 1216-11-P36 a č. 1216-11-P37;
3. s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní škola při
dětské léčebně Luhačovice, IČ 61716448, a společností Lázně Luhačovice, a. s.,
IČ 46347828, na dobu neurčitou od 01.01.2012 dle přílohy č. 1216-11-P38.
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50.

Školství - výsledek konkursního řízení PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1158/R24/11

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 121511-P01.

51.

Veřejná zakázka "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1159/R24/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“ formou
otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 1221-11-P03 až č. 1221-11-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Bc. Miroslav
Trávníček, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Lenka Potrusilová DiS.,
Šárka Lizancová, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Bc. Miroslav Trávníček,
Martina Hromečková, DiS., Mgr. Pavel Hrubec MBA, PhDr. Stanislav Minařík, a
náhradníky - Lenka Potrusilová DiS., Šárka Lizancová, Mgr. Zdeňka Foltýnová,
ing. Dagmar Sýnková, Mgr. Lenka Janalíková;
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 „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 122111-P01.
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52.

Projekt "Křížová cesta na počest československých válečných parašutistů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1160/R24/11

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Křížová cesta na počest československých
válečných parašutistů" dle příloh č. 1220-11-P01 a č. 1220-11-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Křížová cesta na počest
československých válečných parašutistů" ve výši 15 %, tj. 90.000 Kč z celkových
nákladů vedoucího partnera - Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ
46276327, dopracovat projekt "Křížová cesta na počest československých
válečných parašutistů" v souladu s projektovým rámcem a finančním rámcem dle
příloh č. 1220-11-P01 a č. 1220-11-P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí
podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR, Fondu
mikroprojektů, v termínu do 19.12.2011;
2. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ
46276327, předložit žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR-ČR, Fond mikroprojektů na projekt "Křížová cesta na
počest československých válečných parašutistů" v termínu do 19.12.2011.

53.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1161/R24/11

schvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu č. D/2951/2009/ŘDP v
rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0085 s příjemcem Krajská
hospodářská komora Zlínského kraje, IČ 71185631, dle přílohy č. 1214-11-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0208/2011 dle přílohy č. 1214-11-P03.

54.

Jmenování členů školských rad u p. o. zřizovaných Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1162/R24/11

stanovuje
s účinností od 01.01.2012 počet členů školské rady při střední škole, jejíž činnost
vykonává Střední průmyslová škola polytechnická-Centrum odborné přípravy Zlín,
IČ 14450500, na 3;
jmenuje
s účinností od 01.01.2012 členy školských rad při základních, středních a vyšších
odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem dle přílohy č. 1218-11-P01.
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55.

Pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1163/R24/11

svěřuje
1. Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o
uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce movitého a nemovitého majetku
sloužícího k činnosti orgánů kraje a rekreačním/školicím účelům a majetku
nacházejícímu se v Baťově továrním areálu na dobu určitou do pěti let;
2. Odboru ekonomickému Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o
uzavírání nájemních smluv, v nichž Zlínský kraj je pronajímatelem, na dobu určitou
do dvou let, jejichž předmětem je nemovitý majetek, který nebyl svěřen do
hospodaření právnické osoby zřizované krajem, není užíván pro činnost krajského
úřadu a není vymezený v bodě 1 tohoto usnesení;
pověřuje
1. vedoucího
podepisováním
bodu 1.;
2. vedoucího
podepisováním
bodu 2.

Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje
dokumentů vyplývajících ze svěřené agendy v plném rozsahu dle
Odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje
dokumentů vyplývajících ze svěřené agendy v plném rozsahu dle

56.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků související s veřejnou
zakázkou "Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2012"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1164/R24/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0202/2011 dle přílohy č. 1165-11-P01.

57.

Veřejná zakázka "Kontrolní a konverzní SW dat územních plánů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1165/R24/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Konverzní a
kontrolní SW dat územních plánů dle přílohy č. 1163-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče VARS Brno a. s., se sídlem Kroftova
3167/80c, 616 00 Brno, IČ 63481901;
2. uzavření smlouvy s uchazečem VARS Brno a. s., se sídlem Kroftova 3167/80c,
616 00 Brno, IČ 63481901, dle přílohy č. 1163-11-P02;

29/34

R24/11

ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvu k veřejné
zakázce "Kontrolní a konverzní SW dat územních plánů" s vybraným uchazečem v
termínu do 31.12.2011.

58.

Veřejná zakázka "Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1166/R24/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech Zlínského kraje" dle
přílohy č.1166-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky dodavatele FMIB, s. r. o., se sídlem
Starobělská1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25908898;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FMIB, s. r. o., se sídlem
Starobělská1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25908898, dle přílohy č. 1166-11P02;
svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodování o uzavírání smluvních vztahů s přímo
vybranými dodavateli k zajištění plnění vymezených v předmětu smlouvy dle
přílohy č. 1166-11-P02 do doby zahájení plnění společnosti FMIB, s. r. o., se
sídlem Starobělská1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25908898, ze smlouvy dle
přílohy č. 1166-11-P02.

59.

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1167/R24/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Realizace vzdělávacích kurzů“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 1169-11-P01 až č. 1169-11P10 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 1169-11-P11 a současným
uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje a na stránkách
www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS, Mgr. Petra
Pilčíková, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Mgr. Radka
Chudárková, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Radim Nuc,
DiS:, Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Radka Chudárková;
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3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS, Mgr. Petra Pilčíková, Martina
Hromečková, DiS., Adéla Mořická, DiS., Mgr. Radka Chudárková a náhradníky Mgr. Libor Fusek, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Bc.
Bohumil Daďa, PhDr. Julie Zaydlarová;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Realizace vzdělávacích kurzů“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v termínu do 30.04.2012.

60.

Záměr pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1168/R24/11

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez č.p./č.e. vedené pod č. 1/7
stojící na parcele p. č. st. 6441, zastavěná plocha a nádvoří, a parcele p. č. st.
3290, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín dle přílohy č. 1162-11-P01.

61.

Vyřazení movitého majetku ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1169/R24/11

schvaluje
vyřazení a fyzickou likvidaci neupotřebitelného movitého majetku - Automatická
pokladna CROSS AP-BM01, v ceně 351.075 Kč (vč. DPH) dle přílohy č. 1168-11P02 a současně jeho vyřazení z majetkové a účetní evidence.

62.

Dodatky a smlouva o úhradě pojistného mezi ZK a nemocnicemi ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1170/R24/11

schvaluje
a) uzavření dodatků ke smlouvám o úhradě pojistného mezi Zlínským krajem a
společnostmi:
1. Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČ 27661989, dle přílohy č. 1159-11-P01;
2. Kroměřížská nemocnice a. s., se sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ
27660532, dle přílohy č. 1159-11-P02;
3. Uherskohradišťská nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1159-11-P03;
b) uzavření smlouvy o úhradě pojistného mezi Zlínským krajem a společností
Vsetínská nemocnice a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
26871068, dle příloh č. 1159-11-P04 a č. 1159-11-P04a.
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63.

Uzavření smlouvy na nákup softwarové aplikace na evidenci materiálů pro
orgány kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1171/R24/11

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Inflex, s. r. o., se sídlem Polívkova 816/10,
779 00 Olomouc, IČ 26829037, dle přílohy č. 1160-11-P02.

64.

Uzavření dodatků ke smlouvám o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1172/R24/11

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o dodávce vody a odvádění odpadních vod
uzavřeným mezi Zlínským krajem a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s.,
se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČ 61859575, dle příloh č. 1167-11-P02 až
č. 1167-11-P07.

65.

Projekt KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v
systému veřejné správy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1173/R24/11

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/26/1.1./2011 na
zabezpečení realizace individuálního projektu "KUDY KAM - orientace žáků
Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve znění
příloh č. 1224-11-P01 až č. 1224-09-P03;
schvaluje
1. upravený projektový a finanční rámec projektu "KUDY KAM - orientace žáků
Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy" dle příloh č. 1224-11P04 a č. 1224-11-P05;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0211/2011 dle přílohy č. 1224-11-P08;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "KUDY
KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy" v
souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho přílohami v termínu do
31.12.2014.
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66.

Doprava - Starý Hrozenkov - úprava průjezdnosti hraničním přechodem smlouva, výběr zhotovitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1174/R24/11

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Starý Hrozenkov úprava průjezdnosti hraničním přechodem" dle přílohy č. 1225-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.,
IČ 26913216, se sídlem Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, dle přílohy č.
1225-11-P01;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o., IČ
26913216, se sídlem Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 122511-P02.

67.

Kultura - Depozitáře Otrokovice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1175/R24/11

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
654/3/090/041/11/09 - 05/12/11 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. přístavba depozitáře v Otrokovicích - 1. etapa" dle přílohy č. 1226-11-P01; se
změnou: investiční dotace zřizovatele bude nahrazená snížením odvodu
organizaci ve výši 75.000 Kč.
2. rozpočtové opatření č. RZK/0213/2011 dle přílohy č. 1226-11-P02;
3. snížení odvodu z IF příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p. o., Soudní ulice č.1, 760 01 Zlín, IČ: 00089982 o 75.000 Kč z 1.200.000
Kč na 1.125.000 Kč. k 31.12.2011.

68.

Dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity Evropské unie pro
Zlínský kraj - dotace pro město Rožnov pod Radhoštěm

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1176/R24/11

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 28.11.2011 č. 1057/R23/11 - část bere na
vědomí a doporučuje - písm. a) bod 2, kterým Rada Zlínského kraje vzala na
vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o
poskytnutí účelové investiční dotace na krytí povodňových škod z května a června
2010 dle přílohy č. 1120-11-P03 s městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271,
ve výši 1.188.742 Kč;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit za podmínky obdržení Rozhodnutí o změně
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu k opatření FSEU č. Z/ZP/1
vydané Českou republikou-Ministerstvem financí:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na krytí
povodňových škod z května a června 2010 s městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00304271, ve výši 1.188.742 Kč, dle přílohy č. 1227-11-P01;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0060/2011 dle přílohy č. 1227-11-P02.

69.

Veřejná zakázka "Technologické centrum Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1177/R24/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Technologické centrum Zlínského kraje“ dle přílohy č. 1228-11-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel IMPROMATCOMPUTER s. r. o., se sídlem Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308,
2. uzavření smlouvy s dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem Tř.
T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 1228x-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybraným dodavatelem dle přílohy č. 1228-11-P02 v termínu do 15.01.2012;
ukládá
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Technologické centrum Zlínského
kraje" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do
06.02.2012.

Zlín 12. prosince 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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