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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 1. zasedání dne 11.01.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0001/R01/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0039-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení:
1. č. 0529/R14/09 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá příspěvkové
organizaci Zlínského kraje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126,
dopracovat projekt „Trenčiansky a Zlínský kraj v historických souvislostech a dnes“
v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0565-09-P01 do konečné podoby
žádosti o poskytnutí podpory včetně všech povinných příloh v termínu do
31.12.2009.“ - na termín plnění 08.02.2010;
2. č. 0529/R14/09 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá příspěvkové
organizaci Zlínského kraje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126,
předložit žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce SR-ČR na projekt „Trenčiansky a Zlínský kraj v historických
souvislostech a dnes“ v termínu dle příslušné výzvy k předkládání žádostí.“ - na
termín plnění 08.02.2010;
3. č. 0625/R15/09 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic prostřednictvím společnosti RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, IČ 25533843, zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
s ukončením veřejné zakázky „Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných
provozů“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a dle mandátní smlouvy v termínu do 11.01.2009.“ - na
termín plnění 19.04.2010;
4. č. 0964/R21/09 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zabezpečit přípravu projektové žádosti projektu "Stavební obnova a modernizace
zámku Lešná u Valašského Meziříčí" včetně všech povinných příloh, v termínu do
31.12.2009.“ - na termín plnění 25.01.2010;
5. č. 0964/R21/09 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů předložit projektovou žádost na projekt
"Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" včetně
všech povinných příloh do výzvy Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava pro prioritní osu 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.2
Veřejná infrastruktura a služby, v termínu do 31.12.2009.“ - na termín plnění
25.01.2010;
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6. č. 1009/R22/09 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
strategického rozvoje kraje předložit k podpisu dodatek č. 3 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace na individuální projekt "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského
kraje 2007-2013 I. etapa", dle přílohy č. 0978-09-P01 v termínu do 11.01.2009.“ na termín plnění 22.02.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0002/R01/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1. XXIX. ročníkem Valašské rally 2010 pořádaným AutoMotoKlubem Rallye Sport
– Vsetín, o. s., IČ 75003198, ve dench 26.-27.03.2010;
2. 6. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji
„ENERSOL 2010“ pořádaným Střední odbornou školou Otrokovice, p. o., IČ
00128198;
3. 50. ročníkem „Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež“ pořádaným
společností FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, ve dnech 30.05.-06.06.2010 ve
Zlíně;
4. XIV. ročníkem Akademie Václava Hudečka pořádaným Sdružením Václava
Hudečka pro pořádání houslových kurzů, IČ 26633221, ve dnech 02.-14.08.2010 v
Luhačovicích;
5. 50. ročníkem „Kopaničářských slavností“ pořádaným obcí Starý Hrozenkov, IČ
00291331, ve dnech 16.-18.07.2010;
6. 8. ročníkem soutěže Tescoma Junior Cup 2010 pořádaným Střední školou
hotelovou, s. r. o., IČ 25327755, dne 31.03.2010;
7. Celostátní konferencí perinatální medicíny pořádanou ve dnech 14.-16.04.2010
v Luhačovicích a XVII. Národním kongresem České společnosti anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny pořádanou ve dnech 09.-11.09.2010 ve Zlíně
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., IČ 27661989;
8. projektem „Život není zebra 2010“ realizovaným Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně, IČ 70883521, ve dnech 24.02.-10.03.2010 v sídle Zlínského kraje;
9. 4. ročníkem celostátní nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů s
názvem „Světlo za Lidice“ pořádaným Památníkem Lidice, příspěvková organizace
Ministerstva kultury, IČ 00424617, dne 12.06.2010 v Lidicích;
10. mezinárodní konferencí s názvem "Porta Moravica 2010 - Renesance vodní
dopravy ve středoevropském prostoru" pořádanou Sdružením Porta Moravice, IČ
26988984, ve dnech 17.-18.03.2010 v Ostravě;
11. 15. ročníkem turnaje v malé kopané - PRESS CUP 2010 pořádaným Klubem
novinářů SN ČR, IČ 66597293, dne 06.02.2010 ve Zlíně;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Art centrum DAGI, IČ 26630257, na
pořádání sochařského symposia „Sněhové království 2010“ ve dnech 13.17.01.2010;
b) ve výši 50.000 Kč občanskému sdružení Valašský orchestr lidových nástrojů, IČ
26616548, na účast zástupců sdružení na oslavách 200. výročí nezávislosti chilské
republiky ve dnech 27.01.-09.02.2010;
c) ve výši 10.000 Kč Klubu Domino, Dětská tisková agentura, IČ 45771529, na
pořádání 17. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý
Ámos“;
d ) ve výši 20.000 Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, na činnost
klubu v roce 2010;
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e ) ve výši 20.000 Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných ČR, IČ 49279319, a
to ve výši 10.000 Kč na vydání Informátora a Zpravodaje v roce 2010 a ve výši
10.000 Kč na činnost Územní organizací Zlín v roce 2010;
f) ve výši 50.000 Kč Ivě Janálové, IČ 63464179, na pořádání 3. ročníku
Reprezentačního plesu podnikatelů Zlínska dne 06.02.2010;
g) ve výši 20.000 Kč společnosti Arbor vitae societas s. r. o., IČ 26715350, na
realizaci projektu „Výstava 200 decimetrů krychlových dechu“,
2. poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Šárce Malíkové z Huštěnovic,
prvnímu občánkovi Zlínského kraje narozenému v roce 2010.

3.

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R01/10

schvaluje
přílohu č. 1 k Metodickému pokynu MP/23/04/09 – Pravidla pro čerpání pohoštění
a věcných darů ve znění přílohy č. 0040-10-P01.

4.

Dotace z ministerstev ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R01/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0188/2009 dle přílohy č. 0032-10-P05.

5.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R01/10

souhlasí
s uzavřením dohody o vypořádání mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše
Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521, dle
přílohy č. 0018-10-P01.

6.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R01/10

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitostí
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:

včetně

veškerých

1. částí pozemků:
- dílu "g" o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p. č. 1485/1,
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- dílu "e" o výměře 26 m2, odděleného z pozemku p. č. 1476/1,
- dílu "d" o výměře 7 m2, odděleného z pozemku p. č. 1476/1,
- dílu "h" o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p. č. 1485/1,
geometrickým plánem č. 941-0058/2009, ověřeným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukov, k. ú. Lukov u
Zlína,
2. pozemků:
- p. č. 3369/9, ostatní plocha,
- p. č. 3369/10, ostatní plocha,
- p. č. 3369/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1089 pro obec a k. ú. Otrokovice,
3. pozemku
- p. č. 1163/2, ostatní plocha o výměře 71 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 280-128/2009,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Brusné.

7.

Zprávy o činnosti Zastoupení ZK při EU za období červen-listopad 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R01/10

bere na vědomí
zprávy o činnosti kanceláře Zastoupení Zlínského kraje při Evropské unii za
období:
1. červen-srpen 2009 dle přílohy č. 0015-10-P01,
2. září-listopad 2009 dle přílohy č. 0015-10-P02.

8.

SPZ Holešov - pronájem nemovitostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R01/10

schvaluje
uzavření smluv o nájmu nemovitostí mezi Zlínským krajem a společností Industry
Servis ZK, a. s., se sídlem Tovární 1268, 769 01 Holešov, IČ 63080303, a to:
1. budovy meteorologické stanice, postavené na pozemku p. č. 2774/1 v k. ú.
Holešov, obci Holešov, doposud nezapsané v katastru nemovitostí, užívané na
základě kolaudačního souhlasu vydaného Městským úřadem Holešov, odborem
územního plánování a stavebního řádu dne 16.09.2009 pod č. j.
SŘ/20198/2009/TN, a části pozemků p. č. 2774/1, orná půda, o výměře 990 m2,
p. č. 3658/2, ostatní plocha, o výměře 23,5 m2 a p. č. 3687, orná půda, o výměře
56,5 m2, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec a k. ú. Holešov, dle
situace v příloze č. 0010-10-P01,
na dobu určitou od 29.01.2010 do 30.06.2010 za nájemné ve výši 92.764 Kč s tím,
že nájemce může uvedené nemovitosti dát do podnájmu;
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2. části pozemku p. č. 2760/1, ostatní plocha, o výměře 14.210 m2, zapsaného v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec a k. ú. Holešov, dle situace v příloze č. 001010-P02, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 511.560 Kč/rok.

9.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R01/10

schvaluje
rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1/2010 z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, ve výši 2.000.000 Kč
dle přílohy č. 0009-10-P01.

10.

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - budova 25 - pracoviště angiografie - realizace
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R01/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce „Realizace stavby - KNTB,
a. s. - budova 25 - pracoviště angiografie“ dle přílohy č. 0012-10-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0002/2010 dle přílohy č. 0012-10-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
618/3/170/103/07/09 - 01/12/09 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova 25 pracoviště angiografie" dle přílohy č. 0012-10-P03 o celkových nákladech
8.188.000 Kč;
3. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč MANAG a. s., se sídlem
Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 47906898;
4. uzavření smlouvy s uchazečem MANAG a. s., se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín,
IČ 47906898, dle přílohy č. 0012-10-P04;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybraným uchazečem
dle přílohy č. 0012-10 -P04 v termínu do 28.02.2010.
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11.

PF03-10 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R01/10

schvaluje
1. prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF03-10 Podprogram
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském
přílohy č. 0008-10-P01;
2. vzor Smlouvy o poskytnutí podpory k PF03-10 Podprogram
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském
přílohy č. 0008-10-P02;

podpory
kraji dle
podpory
kraji dle

jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytovaných podpor v rámci PF03-10 Podprogram podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ve
složení: předseda - Libor Lukáš; členové - Ing. Jaroslav Drozd, Milena Kovaříková,
Ing. Petr Hradecký, Mgr. Milan Filip, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Jana Koldová;
náhradníci - Ing. Jindřich Ondruš, Ing. Hana Příleská.

12.

Projekt UTB ve Zlíně v oblasti kooperace VŠ, kraje, neziskového a
podnikatelského sektoru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R01/10

bere na vědomí
1. projektový rámec projektu s názvem „Kooperace vysokého školství, veřejné
správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj
Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0007-10-P01;
2. složení expertní skupiny pro řízení projektu dle přílohy č. 0007-10-P02;
schvaluje
partnerství Zlínského kraje v projektu předkládaném Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně, IČ 70883521, v rámci výzvy Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, s názvem "Kooperace vysokého školství, veřejné správy,
podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj Zlínského
kraje".

14.

PF02-10 Podprogram na podporu obnovy venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R01/10

schvaluje
1. prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF02-10 Podprogram na podporu
obnovy venkova dle přílohy č. 0001-10-P01;
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2. vzory Smluv o poskytnutí podpory k PF02-10 Podprogram na podporu obnovy
venkova dle příloh č. 0001-10-P02 a č. 0001-10-P03.
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytnutých podpor v rámci PF02-10 Podprogram na podporu
obnovy venkova ve složení: předsedkyně komise - Milena Kovaříková, členové
komise - Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Hana Příleská, Ing. Petr Hradecký, Libor Lukáš,
Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Milan Filip, náhradníci - Mgr. Taťána Nersesjan, Ing.
Jindřich Ondruš, Mgr. Josef Slovák.

15.

PF08-10 Podprogram pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R01/10

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF08-10 Podprogram pro začínající
včelaře na rok 2010 dle přílohy č. 0002-10-P01;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: předsedkyně - Milena Kovaříková, členové - RNDr.
Alan Urc, Ing. Zdeněk Florián, Ing. Jan Švancer, Mgr. Karel Zahradník, Karel
Hladiš, Vlastimil Martínek, tajemník - Ing. Zdeněk Chvátal, Ph.D.

16.

Dodatky ke smlouvám o zajištění poskytování sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R01/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 dle vzoru uvedeného v příloze č. 0019-10-P01 ke
Smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.:
a) D/2134/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita
Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
b) D/2136/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Občanské
sdružení Pod křídly, IČ 70640327,
c) D/2137/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Unie Kompas,
IČ 67028144,
d) D/2239/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita
Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
e) D/2242/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní spolek
Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326,
f) D/2243/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita sv.
Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
g) D/2244/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita
Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
h) D/2245/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací ELIM,
křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., IČ 43963862,
i) D/2246/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita sv.
Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
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j) D/2247/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita sv.
Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
k) D/2249/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizacíI skérka –
občanské sdružení, IČ 27026094,
l) D/2250/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Vsetín,
IČ 44740778,
m) D/2251/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Tyfloservis, o.
p. s., IČ 26200481,
n) D/2252/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Maltézská
pomoc, IČ 26708451,
o) D/2254/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita
Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
p) D/2255/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům
pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614,
q) D/2256/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita sv.
Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
r) D/2257/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní
charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
s) D/2258/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací SOCIÁLNÍ
SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
t) D/2259/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Občanské
sdružení NA CESTĚ, IČ 70640548,
u) D/2260/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Unie Kompas,
IČ 67028144,
v) D/2261/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací NADĚJE, o. s.,
IČ 00570931,
w) D/2262/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Unie Kompas,
IČ 67028144,
x) D/2263/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní charita
Kroměříž, IČ 18189750,
y) D/2264/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací PETRKLÍČ, o.
p. s., IČ 26928060,
z) D/2265/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní charita
Uherský Brod, IČ 48489336,
aa) D/2266/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita
Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
ab) D/2267/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům
pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614,
ac) D/2268/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita sv.
Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
ad) D/2269/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Zlín,
IČ 44117434,
ae) D/2410/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní
charita Uherský Brod, IČ 48489336,
af) D/2411/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací "Kamarád"
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, IČ 64123031,
ag) D/2412/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum pro
lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
ah) D/2413/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací NADĚJE, o.
s., IČ 00570931,
ai) D/2414/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací NADĚJE, o. s.,
IČ 00570931,
aj) D/2599/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Fond
ohrožených dětí, IČ 00499277;
2. uzavření dodatku č. 1 dle vzoru uvedeného v příloze č. 0019-10-P02 ke
Smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.:
a) D/2240/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací ELIM,
křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., IČ 43963862,
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b) D/2248/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum
služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083,
c) D/2253/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací SOCIÁLNÍ
SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629;
3. uzavření dodatku č. 1 dle vzoru uvedeného v příloze č. 0019-10-P03 ke
Smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.:
a) D/2131/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní
charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
b) D/2132/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací ELIM,
křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., IČ 43963862,
c) D/2133/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita sv.
Anežky Otrokovice, IČ 46276262;
4. uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 0019-10-P04 ke Smlouvě o zajištění
poskytování sociálních služeb č. D/2135/2009/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským
krajem a organizací Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614.

17.

Podprogramy Odboru Kancelář hejtmana PF05-10, PF06-10, PF07-10 a PF0910 na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R01/10

schvaluje
1. prováděcí dokument Informace pro žadatele a vzorovou smlouvu k:
a) PF05-10 Podprogram na podporu integrace romské menšiny pro rok 2010 ve
Zlínském kraji dle příloh č. 0021-10-P01 a č. 0021-10-P02,
b) PF06-10 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku
rozvoje občanské společnosti dle příloh č. 0021-10-P07 a č. 0021-10-P08,
c) PF07-10 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
sociálně patologických jevů dle příloh č. 0021-10-P03 a č. 0021-10-P04,
d) PF09-10 Podprogram na podporu obcí a měst v oblasti prevence kriminality ve
Zlínském kraji pro rok 2010 dle příloh č. 0021-10-P05 a č. 0021-10-P06;
2. výjimku z metodického pokynu MP/13/06/07 - Pravidla pro poskytování podpory
na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu
Zlínského kraje spočívající ve zkrácení lhůty pro předkládání žádosti k PF05-10,
PF06-10, PF07-10 a PF09-10 z 30 dnů na 25 dnů;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytnutých podpor v rámci:
1. PF05-10 Podprogram na podporu integrace romské menšiny pro rok 2010 ve
složení: předsedkyně komise - Mgr. Taťána Nersesjan, členové komise - PhDr.
Stanislav Minařík, Mgr. Pavlína Nováková, Karla Kopečná, Jiřina Bradová;
2. PF07-10 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
sociálně patologických jevů ve složení: předsedkyně komise - Mgr. Taťána
Nersesjan, členové komise - PhDr. Jarmila Peterková, Mgr. Pavlína Nováková,
Mgr. Petr Horyanský, Bc. Silvie Derková;
3. PF09-10 Podprogram na podporu obcí a měst v oblasti prevence kriminality ve
Zlínském kraji v roce 2010 ve složení: předsedkyně komise - Mgr. Taťána
Nersesjan, členové komise - Mgr. Petr Horyanský, Mgr. Pavlína Nováková, Ing.
Karel Malinovský, Bc. Jitka Lysáčková, JUDr. Tomáš Koníček.
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18.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek smlouvy o
podnájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R01/10

vyjadřuje souhlas
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor uzavřené
dne 31.12.2007 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, a
Vsetínskou nemocnicí a. s., IČ
26871068, dle přílohy č. 0023-10-P02.

19.

Školství - změna závazných vztahů pro rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R01/10

bere na vědomí
1. změnu závazných vztahů rozpočtu ZK pro rok 2010 Pedagogicko-psychologické
poradny Zlín, IČ 61716456, Pedagogicko-psychologické poradny Uherské
Hradiště, IČ 62832999, Pedagogicko-psychologické poradny Valašské Meziříčí, IČ
70238901, a Pedagogicko-psychologické poradny Kroměříž, IČ 67009514, ve
prospěch Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín, IČ 61716456, dle
přílohy č. 0036-10-P01;
2. přechod uložené povinnosti odvodu z investičního fondu ve výši 280.000 Kč
Pedagogicko-psychologické poradny Uherské Hradiště, IČ 62832999, na
přejímající organizaci Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu Zlín, IČ
61716456, dle přílohy č. 0036-10-P01.

20.

Školství - odepsání pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R01/10

vyjadřuje souhlas
s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov Bojkovice, IČ
60371803, vůči paní Ivaně Kočicové, nar. 09.10.1963, ve výši 26.212 Kč, dle
přílohy č. 0028-10-P01.

21.

Školství - souhlas zřizovatele s výpůjčkou/pronájmem nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R01/10

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce/nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131,
a subjekty uvedenými v příloze č. 0034-10-P01;
2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Hulín, IČ 63458641, a Základní škola,
Kostelec u Holešova, IČ 70842761, dle přílohy č. 0034-10-P02;
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3. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Zlín-Malenovice, IČ 46310983, a subjekty
uvedenými v příloze č. 0034-10-P03;
4. s uzavřením smlouvy o výpůjčce/nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809, a
subjekty uvedenými v příloze č. 0034-10-P04;
5. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, a subjekty uvedenými v
příloze č. 0034-10-P05;
6. s uzavřením smlouvy o nájmu/pronájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Otrokovice, IČ 00839311, a subjekty
uvedenými v příloze č. 0034-10-P06;
7. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Valašské Klobouky, IČ 46311149, a subjekty
uvedenými v příloze č. 0034-10-P07;
8. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Zdounky, IČ 63414945, a městem Koryčany, IČ
00287334, dle přílohy č. 0034-10-P08;
9. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Luhačovice, IČ 46310924, a subjekty uvedenými v
příloze č. 0034-10-P09;
10. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Uherský Ostroh, IČ 46254277, a městem
Hluk, IČ 290939, dle přílohy č. 0034-10-P10.

22.

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - statuty
výběrových komisí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R01/10

schvaluje
1. statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu - Zlínského kraje pro výběr
projektů předložených v rámci globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 0025-10-P01;
2. statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu - Zlínského kraje pro výběr
projektů předložených v rámci globálního grantu v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 002510-P02;
odvolává
1. náhradníka člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu - Zlínského kraje
pro výběr projektů předložených v rámci globálního grantu v oblasti podpory 3.2
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Petru
Švaříčkovou, zástupkyni Řídicího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - MŠMT;
2. náhradníka člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu - Zlínského kraje
pro výběr projektů předložených v rámci globálních grantů v oblastech podpory
1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Mgr.
Petra Brožka, zástupce Řídicího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - MŠMT;
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jmenuje
1. náhradníka člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu - Zlínského kraje
pro výběr projektů předložených v rámci globálního grantu v oblasti podpory 3.2
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bc. Kristýnu Lánskou,
zástupce
Řídicího
orgánu
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost - MŠMT;
2. náhradníka člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu - Zlínského kraje
pro výběr projektů předložených v rámci globálních grantů v oblastech podpory
1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bc.
Kristýnu Lánskou, zástupce Řídicího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - MŠMT.

23.

Projekt: "ENSPIRE EU"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R01/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0070/R03/09 ze dne 26.01.2009 v části
schvaluje projektový a finanční rámec projektu "Enspire EU" dle příloh č. 0085-09P01 a č. 0085-09-P02;
schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "ENSPIRE EU" dle příloh č. 0035-10-P01 a č.
0035-10-P02.

24.

Školství - Memorandum o spolupráci při realizaci výuky stavebních oborů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R01/10

schvaluje
uzavření memoranda o spolupráci při realizaci výuky stavebních oborů ve
středních školách na území Zlínského kraje mezi Svazem podnikatelů ve
stavebnictví v ČR, sídlo Praha 1, Národní třída 10, IČ 00537624 a Zlínským krajem
dle přílohy č. 0029-10-P01.

25.

Žádost soukromé školy o stanovisko ZK ke změně v rejstříku škol a
školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R01/10

schvaluje
stanovisko k žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Soukromou střední školou pedagogickou a sociální, s. r. o., Gahurova
5265, 760 01 Zlín, IČ 25344587, dle přílohy č. 0033-10-P02.
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26.

Udělení doložky zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R01/10

souhlasí
s tím, aby uvedené školy a školská zařízení, které jsou zároveň příspěvkovými
organizacemi Zlínského kraje, uzavřely v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost smlouvy o partnerství s finančním plněním nebo bez
finančního plnění, které budou mít následující náležitosti:
1. partnerská smlouva mezi Vzdělávací agenturou Kroměříž, s. r. o., se sídlem
Riegrovo náměstí 154, 767 01 Kroměříž, IČ 26955822 (příjemce dotace) a Střední
školou - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945 (partner) v
rámci projektu "Inovace - kvalifikace profesní přípravy", registrační číslo
CZ.1.07/1.3.00/14.0338, s finančním příjmem pro partnera na realizaci aktivit
předmětného projektu ve výši 138.000 Kč;
2. partnerská smlouva mezi DENEB Int., s. r. o., se sídlem Masarykovo náměstí
40/2, 680 01 Boskovice, IČ 26928272 (příjemce dotace) a Základní školou a
Mateřskou školou Vsetín, Turkmenská, se sídlem Turkmenská 1612, 755 01
Vsetín, IČ 70238898 (partner) v rámci projektu "Centrum nových metod a
příležitostí ve vzdělávání", registrační číslo CZ.1.07/12.00/14.0011, s finančním
příjmem pro partnera na realizaci aktivit předmětného projektu ve výši
1.583.995,36 Kč;
3. partnerské smlouvy mezi Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín,
se sídlem Louky 206, 763 02 Zlín, IČ 61716456 (příjemce dotace ve výši
7.561.055,70 Kč) bez finančních příjmů partnerů v rámci projektu "Rozvoj
kariérového poradenství, rozšíření nabídky psychologických a speciálně
pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
mimořádně nadané“, registrační číslo CZ 1.07/1.2.00/14.0007 s následujícími
partnery: Církevní základní školou ve Veselí nad Moravou, se sídlem park Petra
Bezruče 697, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 71340939, Základní školou v
Kojetíně, se sídlem Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín, IČ 61985589, Základní
školou v Kojetíně, se sídlem nám. Míru 83, 752 01 Kojetín, IČ 61985571, a
Základní školou M. Kudeříkové, Strážnice, se sídlem Příční 1365, 696 62
Strážnice, IČ 70945730.

27.

Jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R01/10

jmenuje
Mgr. Helenu Křenkovou, Lužné 1031, 763 26 Luhačovice, členkou školské rady při
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola při dětské léčebně
Luhačovice, IČ 61716448, s účinností od 12.01.2010.
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28.

Školství - jmenování konkurzní komise pro konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Valašské Klobouky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R01/10

jmenuje
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707, ve složení:
předseda komise PhDr. Stanislav Minařík; členové komise Mgr. Josef Slovák, Ing.
Hana Příleská, doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Ing. Marie Šmotková, Mgr. Zdeněk
Ševela, Mgr. Eliška Olšáková;
schvaluje
přizvání odborníka s hlasem poradním PaedDr. Věru Facovou k průběhu konkurzu
na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707.

29.

Školství - vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední
průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R01/10

bere na vědomí
1. vzdání se pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy stavební Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, pana Ing. Pavla Dittela, s účinností od 01.02.2010, dle
přílohy č. 0031-10-P01;
2. návrh Školské rady při Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, IČ
00843491, na odvolání pana Ing. Pavla Dittela z pracovního místa ředitele Střední
průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0031-10P02;
schvaluje
vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední průmyslové školy
stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0031-10-P03;
vyjadřuje souhlas
s návrhem odpovědi paní Mgr. Libuši Markové, předsedkyni Školské rady při
Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, ve znění
přílohy č. 0031-10-P04.

14/16

R01/10

30.

Projekt: "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na
Krajském úřadě Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R01/10

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje
lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje" dle příloh č. 0003-10-P01 a č.
0003-10-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0003/2010 dle přílohy č. 0003-10-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Mezinárodní
spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje"
v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0003-10-P01 do konečné podoby
žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do 15.01.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
"Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadu
Zlínského kraje" v termínu do 15.01.2010.

31.

Informace o soudním řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R01/10

bere na vědomí
odvolání Zlínského kraje proti rozsudku okresního soudu ve Zlíně uvedeného v
příloze č. 0041-10-P01;
souhlasí
s daným postupem.

32.

Kultura - investiční záměr "Muzeum regionu Valašsko, p. o. – stavební
obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R01/10

schvaluje
1. projektový a finanční rámec – dodatek č. 1 projektu "Stavební
modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" o celkových
32.702.000 Kč dle přílohy č. 0004-10-P01 a č. 0004-10-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského
663/3/090/043/12/09 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. – stavební
modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" o celkových
32.702.000 Kč dle přílohy č. 0004-10-P03;
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3. "Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace" příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o. stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" ve výši
3.763.000 Kč dle přílohy č. 0004-10-P05, za podmínky schválení poskytnutí dotace
v uvedené výši Zastupitelstvem Zlínského kraje;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0001/2010 dle přílohy č. 0004-10-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČ
00098574, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. –
stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského
Meziříčí", ve výši 6.000.000 Kč dle přílohy č. 0004-10-P04;
2. poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko,
IČ 00098574, na realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o - stavební obnova
a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" ve výši 3.763.000 Kč dle
přílohy č. 0004-10-P05, za podmínky schválení investiční dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Muzeum regionu Valašsko zabezpečit
přípravu projektové žádosti projektu "Stavební obnova a modernizace zámku
Lešná u Valašského Meziříčí" včetně všech povinných příloh, v termínu do
22.01.2010;
2. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Muzeum regionu Valašsko předložit
projektovou žádost na projekt "Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u
Valašského Meziříčí" včetně všech povinných příloh do výzvy Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, pro prioritní osu 3
Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby, v termínu do
22.01.2010.

Zlín 11. ledna 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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