R02/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 25.01.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R02/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0084-10-P01.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R02/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1. kulturním programem „Kytice pro Mozarta“ pořádaným Evou Milotovou, bytem
Wolkerova 817, 768 24 Hulín, dne 12. února 2010 v ZUŠ Kroměříž;
2. seminářem pořádaným v rámci projektu „Energetický management měst a obcí“
realizovaným společností B.I.D. services, s. r. o., IČ 27066096, dne 25. února 2010
v sídle Zlínského kraje;
3. jubilejním 50. reprezentačním plesem Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105,
dne 6. března 2010 ve Zlíně;
4. konferencí s názvem „Děti a mimořádná událost“ pořádanou Nadací ADRA adventistická nadace pro pomoc a rozvoj, IČ 45251118, dne 23. března 2010 ve
Zlíně;
5. 10. ročníkem soutěžní výstavy plastikových a papírových modelů pořádaným
Domem dětí a mládeže Slavičín, IČ 69652406, dne 27. března 2010;
6. krajským kolem třetího ročníku srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“
pořádaným společností Bison & Rose s. r. o., IČ 25660004, dne 20. dubna 2010 ve
Zlíně;
7. 65. výročím pietního aktu k vypálení osady Ploština pořádaným obcí Drnovice,
IČ 00557889, dne 18. dubna 2010;
8. 39. ročníkem celostátní akce „Za posledním puchýřem“ pořádaným Klubem
Českých turistů, IČ 00505609, ve dnech 12.-14. listopadu 2010 ve Vizovicích;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 20.000 Kč Evě Milotové, bytem Wolkerova 817, 768 24 Hulín, na
pořádání kulturního programu "Kytice pro Mozarta" dne 12.02.2010 v ZUŠ
Kroměříž;
2. ve výši 20.000 Kč Gymnáziu Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105, na pořádání 50.
reprezentačního plesu školy dne 06.03.2010 ve Zlíně;
3. ve výši 30.000 Kč Nadaci Adra-adventistické nadaci pro pomoc a rozvoj, IČ
45251118, na pořádání konference s názvem "Děti a mimořádná událost" dne
27.03.2010 ve Zlíně;
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4. ve výši 20.000 Kč Mgr. A. Dagmar Hrabalové, bytem 5. května 1551, 756 61
Rožnov p. Radhoštěm, na účast na mezinárodním sochařském šampionátu v
Breckenridge, Coloradu a studijním pobytu v New Yorku, USA, ve dnech 25.01.08.02.2010;
5. ve výši 30.000 Kč Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, na pořádání
celostátní konference perinatální medicíny ve dnech 14.-16.04.2010;
6. ve výši 5.000 Kč Základní škole Zlín, IČ 71008161, na pořádání 2. ročníku ekoolympiády pro základní školy Zlínského kraje dne 24.05.2010 ve Zlíně;
7. 40.000 Kč Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně, IČ 00098574, na realizaci
přednáškového cyklu od 27.01.-24.03.2010 ve Vsetíně ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií;
8. ve výši 25.000 Kč Asociaci víceúčelových základních organizací, technických
sportů a činností České republiky, IČ 41655402, na pořádání 35. ročníku
amatérské motoristické soutěže "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa
Sláčika" dne 06.02.2010 ve Vizovicích;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci ve výši 20.000
Kč obci Drnovice, IČ 00557889, na pořádání pietního aktu k 65. výročí vypálení
osady Ploština dne 18. dubna 2010.

3.

Zapojení přebytku hospodaření z roku 2009 do rozpočtu roku 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R02/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0005/2010 dle přílohy č. 0053-10-P01.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R02/10

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje, včetně
jejich součástí a příslušenství:
1. pozemků
- p. č. 5383/4, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
- p. č. 5383/5, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1306-302/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice,
- p. č. 5343/8, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1305-302/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice;
2. části pozemku
- p. č. st. 264/1, zastavěná plocha a nádvoří, do výměry 350 m2,
oddělené následně zpracovaným geometrickým plánem pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště;
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3. pozemků
- p. č. 753/5, ostatní plocha, o výměře 712 m2,
- p. č. 10/3, ostatní plocha, o výměře 390 m2,
- p. č. 10/6, ostatní plocha, o výměře 342 m2,
- p. č. 110/7, ostatní plocha, o výměře 411 m2,
- p. č. 753/4, ostatní plocha, o výměře 428 m2,
- p. č. 753/5, ostatní plocha, o výměře 712 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6045 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Valašské Meziříčí-město;
4. pozemků a jejich částí:
- díl "d" o výměře 564 m2, oddělený z p. č. 4433/15,
- p. č. 4433/74, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 4433/77, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
- p. č. 4433/78, ostatní plocha, o výměře 137 m2,
- p. č. 4433/89, ostatní plocha, o výměře 99 m2,
- p. č. 4433/95, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 4433/97, ostatní plocha, o výměře 87 m2,
- p. č. 4433/15, ostatní plocha, o výměře 521 m2,
- p. č. 4433/61, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
- p. č. 4433/62, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
- p. č. 4433/69. ostatní plocha, o výměře 26 m2,
- p. č. 4433/70, ostatní plocha, o výměře 60 m2,
- p. č. 4433/71, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
- p. č. 4433/72, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
- p. č. 4433/73, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
- p. č. 4433/80, ostatní plocha, o výměře 106 m2,
- p. č. 4433/81, ostatní plocha, o výměře 22 m2,
- p. č. 4433/86, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- p. č. 4433/90, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 4433/92, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 4433/93, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1460-43/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín;
5. pozemků
- p. č. 4433/21, ostatní plocha,
- p. č. 4496/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec a k. ú. Slavičín.

5.

Pronájem nemovitosti a nebytového prostoru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R02/10

schvaluje
uzavření nájemních smluv s panem Pavlem Adámkem, trvale bytem Velehradská
1468, 686 03 Staré Město, s účinností od 01.02.2010 na dobu neurčitou:
1. na pronájem nemovitosti, a to zem. stav. bez č. p. na p. č. st. 1845/5 včetně
pozemku p. č. st. 1845/5 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště za roční
nájemné ve výši 1.085 Kč + DPH;
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2. na pronájem nebytového prostoru v objektu zem. stav. bez č. p. na pozemku p.
č. st. 1845/6 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště za roční nájemné ve výši
360 Kč;
ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje č. 0325/R11/09 ze dne 04.05.2009 bod 1
písm. e) a bod 2 písm. b).

6.

Příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem - zjednodušený rozsah
účetnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R02/10

schvaluje
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u příspěvkových organizací
zřízených Zlínským krajem v souladu s § 9 a 13a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti
příspěvkových organizací za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R02/10

schvaluje
harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací Zlínského kraje za rok 2009 dle přílohy č. 0056-10-P01;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2009 v termínu do 31.03.2010.

8.

Ediční plán na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R02/10

schvaluje
1. ediční plán Zlínského kraje na rok 2010 dle přílohy č. 0054-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0008/2010 dle přílohy č. 0054-10-P03;
3. změnu závazných ukazatelů rozpočtu Zlínského kraje roku 2010 k rozpočtu
Slováckého muzea v Uherském Hradišti, IČ 00092126, a to navýšením příspěvku
na provoz o 30.000 Kč na celkovou výši 17.830.000 Kč dle přílohy č. 0054-10-P04.
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9.

Školství - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/10

stanovuje
s účinností od 01.02.2010 Ing. Miroslavu Maňasovi, zástupci statutárního orgánu
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, plat dle
platového výměru v příloze č. 0060-10-P01.

10.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum - projektová příprava, výběr
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/10

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce:
Vypracování projektové dokumentace „Krajské kulturní a vzdělávací centrum“ dle
přílohy č. 0050-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč A.D.N.S. PRODUCTION
s. r. o., se sídlem Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1, IČ 27251128;
2. uzavření smlouvy s uchazečem A.D.N.S. PRODUCTION s. r. o., se sídlem Na
Příkopě 12, 110 00 Praha 1, IČ 27251128, dle přílohy č. 0050-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů,
prostřednictvím společnosti RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13, 615
00 Brno, souvisejících s ukončením veřejné zakázky: Vypracování projektové
dokumentace „Krajské kulturní a vzdělávací centrum“ plynoucí ze zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do
30.03.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu k veřejné zakázce:
Vypracování projektové dokumentace „Krajské kulturní a vzdělávací centrum“, s
vybraným uchazečem v termínu do 30.03.2010, dle přílohy č. 0050-10-P02.

11.

Zdravotnictví, sociální věci - dodatky ke smlouvám o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2421/2009/INV, na zpracování
projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání
právoplatného správního rozhodnutí k realizaci stavby včetně autorského dozoru
akce: „Krajská nemocnice T. Bati a. s. – budova 25 – pracoviště angiografie“
uzavřené mezi Zlínským krajem a Ing. Luďkem Tomkem – LT Projekt Brno, dle
přílohy č. 0052-10-P01;
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2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2885/2009/INV na zpracování
projektové dokumentace akce: „Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kunovice – zlepšení kvality bydlení - přístavba“ uzavřené mezi Zlínským krajem a
projekční společností GG Archico s. r. o., dle přílohy č. 0052-10-P02;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/3063/2009/INV na zpracování
projektové dokumentace akce: „Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zborovice – stavební úpravy Starého zámku“
uzavřené mezi Zlínským krajem a projekční společností CENTROPROJEKT a. s.,
dle přílohy č. 0052-10-P03.

12.

Doprava - účelová investiční dotace z ISPROFIN

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0189/2009 dle přílohy č. 0043-10-P01;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70891320,
předložit dodatek investičního záměru č. 624/3/110/132/08/09 „Silnice III/49024
Ludkovice-Pradliska – ochrana vodárenského zdroje Ludkovice“ v termínu do
28.01.2010.

13.

Otevřené brány 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/10

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu mezd průvodců v sakrálních
památkách, a to:
a) Matici svatohostýnské, Svatý Hostýn 115, Bystřice pod Hostýnem, IČ 00206776,
ve výši 20.000 Kč,
b) Římskokatolické farnosti Vsetín, Horní náměstí 134, Vsetín, IČ 48739341, ve
výši 20.000 Kč,
c) Římskokatolické farnosti Chropyně, Komenského 31, Chropyně, IČ 18189415,
ve výši 10.000 Kč,
d) Římskokatolické farnosti Sv. Mořice, Stojanovo nám. 5, Kroměříž, IČ 65268831,
ve výši 60.000 Kč,
e) Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín- Štípa, IČ 48471712,
ve výši 30.000 Kč,
f) Římskokatolické farnosti svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, IČ
40995356, ve výši 20.000 Kč,
g) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Zlín, Slovenská 3063, Zlín, IČ
46311432, ve výši 10.000 Kč,
h) Římskokatolické farnosti Zlín – Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, Zlín –
Malenovice, IČ 44125917, ve výši 10.000 Kč,
i) Římskokatolické farnosti Provodov, Provodov 200, IČ 48471704, ve výši 10.000
Kč,
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j) Římskokatolické farnosti Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod,
IČ 46256598, ve výši 10. 000 Kč,
k) Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36, Uherské
Hradiště, IČ 46257918, ve výši 30.000 Kč,
l) Římskokatolické farnosti Rajnochovice, Rajnochovice12, IČ 47930411, ve výši:
10.000 Kč,
m) Římskokatolické farnosti Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411, ve výši
10.000 Kč,
n) Římskokatolické farnosti Zašová, Zašová 44, IČ 48739669, ve výši 10.000 Kč,
o) Městskému kulturnímu středisku v Holešově, příspěvková organizace, nám. Dr.
E. Beneše 62, Holešov, IČ 00486639, ve výši 10.000 Kč;
2. uzavření smluv o spolupráci mezi Zlínským krajem a:
a) Římskokatolickou duchovní správou na Svatém Hostýně, Svatý Hostýn 107,
Bystřice pod Hostýnem, IČ 46998497, a Maticí svatohostýnskou, Svatý Hostýn
115, Bystřice pod Hostýnem, IČ 00206776, a obcí Chvalčov, Obřanská 145,
Chvalčov, IČ 00488895, a městem Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí
137, Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, dle přílohy č. 0071-10-P04,
b) Římskokatolickou farností Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, Velehrad, IČ
46956484, a obcí Velehrad, Hradišťská 231, Velehrad, IČ 00291536, dle přílohy č.
0071-10-P05,
c) Římskokatolickou farností Vsetín, Horní náměstí 134, Vsetín, IČ 48739341, a
městem Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, IČ 00304450, dle přílohy č. 0071-10-P06,
d) Římskokatolickou farností Chropyně, Komenského 31, Chropyně, IČ 18189415,
a městem Chropyně, nám. Svobody 29, Chropyně, IČ 00287245, dle přílohy č.
0071-10-P07,
e) Římskokatolickou farností sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo náměstí 5,
Kroměříž, IČ 65268831, a městem Kroměříž , Velké Náměstí 115/1, Kroměříž, IČ
00287351, dle přílohy 0071-10-P08,
f) Římskokatolickou farností Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín-Štípa, IČ 48471712,
a statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy 0071-10P09,
g) Římskokatolickou farností svatého Filip a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, IČ
40995356, a statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy
0071-10-P10,
h) Farním sborem Českobratrské církve evangelické Zlín, Slovenská 3063, Zlín, IČ
46311432, a statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy
0071-10-P11,
i) Římskokatolickou farností Zlín–Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, Zlín–
Malenovice, IČ 44125917, a obcí Tečovice, Tečovice 18, IČ 00568741, dle přílohy
0071-10-P12,
j) Římskokatolickou farností Provodov, Provodov 200, IČ 48471704, a obcí
Provodov, Provodov 233, IČ 00284378, dle přílohy 0071-10-P13,
k) Římskokatolické farnosti Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod,
IČ 46256598, a městem Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod,
IČ 00291463, dle přílohy 0071-10-P14,
l) Římskokatolickou farností Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, Uherské
Hradiště, IČ 46257918, a městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy 0071-10-P15,
m) Římskokatolickou farností Rajnochovice, Rajnochovice12, IČ 47930411, a obcí
Rajnochovice, Rajnochovice 144, IČ 00287661, dle přílohy 0071-10-P16,
n) Římskokatolickou farností Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411, a obcí
Střílky, Koryčanská 47, Střílky, IČ 002877776, dle přílohy 0071-10-P17,
o) Římskokatolickou farností Zašová, Zašová 44, IČ 48739669, a obcí Zašová,
Zašová 36, IČ 00304476, dle přílohy 0071-10-P18,
p) Římskokatolickou farností v Holešově, nám. dr. E. Beneše 40, Holešov, IČ
47930217, a Městským kulturním střediskem, příspěvkovou organizací, nám. Dr. E.
Beneše 62, Holešov, IČ 00486639, dle přílohy 0071-10-P19,
q) Římskokatolickou farností Velké Karlovice, Velké Karlovice 274, IČ 48739511, a
obcí Velké Karlovice, Velké Karlovice 70. IČ 00304417, dle přílohy 0071-10-P20;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu
mezd průvodců v sakrálních památkách, a to:
a) Římskokatolické farnosti Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, Velehrad, IČ
46956484, ve výši 30.000 Kč,
b) obci Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, IČ 00304417, ve výši 10.000 Kč.

14.

Přistoupení Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. do
CzechConvention Bureau

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/10

souhlasí
s účastí Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, ve
sdružení Czech Convention Bureau v České republice;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje, vystavit pověření pro Centrálu
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, v souladu se zásadami
činnosti Czech Conventional Bureau dle přílohy č. 0072-10-P02.

15.

PF04-10 Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit ve Zlínském kraji informace pro žadatele a návrh smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/10

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele a vzorovou smlouvu k PF04-10
Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit ve Zlínském kraji dle příloh č. 0045-10P01 a č. 0045-10-P02.

16.

Energetická agentura ZK - dopis o financování agentury po dobu
udržitelnosti projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/10

bere na vědomí
dopis Executive Agency for Competitiveness and Innovation dle příloh č. 0044-10P01 a č. 0044-10-P02;
schvaluje
text dopisu dle příloh č. 0044-10-P03 a č. 0044-10-P04, jenž je odpovědí Zlínského
kraje na dopis Executive Agency for Competitiveness and Innovation dle příloh č.
0044-10-P01 a č. 0044-10-P02.
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17.

Projekt "Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a
regionální úrovni ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/10

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu Podpora procesu plánování rozvoje
sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji dle příloh č. 006710-P01 a č. 0067-10-P02,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0004/2010 dle přílohy č. 0067-10-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt Podpora
procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve
Zlínském kraji včetně všech povinných příloh v souladu s projektovým rámcem a
finančním rámcem, dle příloh č. 0067-10-P01 a č. 0067-10-P02, do konečné
podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost v termínu do 28.02.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Podpora
procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve
Zlínském kraji v termínu do 28.02.2010.

18.

Veřejná zakázka - Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro
osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro osoby bez přístřeší
ve Zlínském kraji II“ dle přílohy č. 0064-10-P03;
schvaluje
a) zrušení části veřejné zakázky s názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu
azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji II“ z důvodu:
Část 1.6. - předložená nabídka uchazeče byla vyřazena,
b) výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem pro:
Část 1.1. zakázky, uchazeč Azylový dům pro muže, o. p. s., se sídlem Kroměříž,
Purkyňova 702/3, PSČ 767 01, IČ 26941112, dle příloh č. 0064-10-P01 až č. 006410-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji II.“ plynoucích ze zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do
22.03.2010;
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2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem v termínu do 22.03.2010.

19.

Veřejná zakázka - Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji II - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi ve Zlínském kraji II“ dle přílohy č. 0068-10-P05;
schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem pro:
Část 10.1. zakázky, uchazeč Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., se
sídlem Vsetín, Hrbová 1561, PSČ 755 01, IČ 25909614, dle příloh č. 0068-10-P01
až č. 0068-10-P02,
Část 10.8. zakázky, uchazeč Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., se
sídlem Vsetín, Hrbová 1561, PSČ 755 01, IČ 25909614, dle příloh č. 0068-10-P03
až č. 0068-10-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji II“ plynoucích ze
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v
termínu do 22.03.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči v termínu do 22.03.2010.

20.

Veřejná zakázka - Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace
poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji II - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace poskytované
formou ambulantní a terénní pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji
II“ dle přílohy č. 0070-10-P07;
schvaluje
a) zrušení části veřejné zakázky s názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociální rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji II“ z důvodu:
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Část 12.4. - nebyla předložena žádná nabídka;
b) výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem pro:
Část 12.2. zakázky, uchazeč Oblastní charita Uherské Hradiště, se sídlem
Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, dle příloh č. 007010-P01 až č. 0070-10-P02;
Část 12.6. zakázky, uchazeč Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s., se sídlem
Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ 25300083, dle příloh č. 0070-10-P03 až č. 0070-10P04;
Část 12.8. zakázky, uchazeč ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a
diakonii Vsetín, o. s., se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČ 43963862,
dle příloh č. 0070-10-P05 až č. 0070-10-P06;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociální rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji II.“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 22.03.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči v termínu do 22.03.2010.

21.

Změna č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Zvyšování
kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/10

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPLZZ - ZS22 - 302/2009 na zabezpečení realizace projektu "Zvyšování
kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních" vydaném poskytovatelem
dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, ve znění přílohy č. 0069-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-302/2009 v termínu do
22.02.2010.

22.

Změna č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Poskytování služeb
sociální prevence ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/10

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPLZZ - ZS22 - 16/2009 na zabezpečení realizace individuálního
projektu "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, ve znění přílohy
č. 0066-10-P01;
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ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.06.2010 č. 0536/R14/09, kterým Rada
Zlínského kraje uložila vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit
realizaci projektu "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" v
souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho přílohami v termínu do
30.06.2012;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" v souladu s Rozhodnutím
o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ - ZS22 - 16/2009 a jeho
přílohami v termínu do 30.09.2012;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit Rozhodnutí o změně č.
2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ - ZS22 - 16/2009 k podpisu v termínu
do 29.01.2010.

23.

Dodatek ke smlouvě - projekt Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v
sociálních zařízeních

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2387/2009/ŘDP na zajištění realizace
manažerského vzdělávacího programu mezi Zlínským krajem a Univerzitou Jana
Amose Komenského Praha s. r. o., IČ 46358978, dle přílohy č. 0061-2010-P01.

24.

Sociální služby - předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/10

předává
movité věci:
- polohovací ošetřovatelskou vanu Malibu, inventární číslo KUZLH000HLR8,
- hydraulický zvedák Calypso, inventární číslo KUZLH000HLQD,
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827.

25.

Sociální služby - souhlas s podáním žádosti o svěření dalšího dítěte/dětí do
pěstounské péče v ZVPP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/10

vyjadřuje souhlas
s podáním žádosti o svěření dítěte, případně 2 sourozenců, do pěstounské péče
manželů Lenky a Josefa Švestkových v zařízení pro výkon pěstounské péče.
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26.

Sociální služby - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/10

vyjadřuje souhlas
s podáním žádosti příspěvkové organizace Hrádek, domov pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací dle přílohy č. 0063-10-P01.

27.

Plán oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/10

vyjadřuje souhlas
1. s plánem oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2010 pronajatého:
a) Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 0075-10-P05,
b) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0075-10-P06,
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0075-10-P07;
d) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0075-10-P08;
2. s proplacením nákladů na opravy dle části 1. tohoto usnesení, a to za podmínky
včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči Zlínskému kraji
vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 669/2/170/115/01/10
"Vsetínská nemocnice a. s., Výměna oken II. n. p., Budova interního oddělení"
Vsetínské nemocnice a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 26871068, dle
přílohy č. 0075-10-P12, o celkových nákladech 750.000 Kč;
2. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 668/2/170/114/01/10
"Kroměřížská nemocnice a. s., Kroměříž - Výměna izolačně nevyhovujících oken"
Kroměřížské nemocnice a. s., Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532,
dle přílohy č. 0075-10-P13, o celkových nákladech 1.450.000 Kč.

28.

Zdravotnictví - změny smluv o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. O/101/2008/EKO uzavřené mezi
Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762
75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0074-10-P02;
vyjadřuje souhlas
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi Zdravotnickou záchrannou
službou
Zlínského
kraje,
příspěvková
organizace,
IČ
62182137,
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a ČR-Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, IČ 70887306, za podmínek
a k předmětu nájmu dle přílohy č. 0074-10-P04.

29.

Redakční rada měsíčníku Okno do kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/10

bere na vědomí
rezignaci Libora Lukáše, Mgr. Heleny Mráčkové a Mgr. Pavlíny Novákové na funkci
člena redakční rady měsíčníku Okno do kraje dle příloh č. 0073-10-P01 a 0073-10P02;
jmenuje
Ing. Bronislava Fuksu, Mgr. Taťánu Nersesjan a Ing. Milana Plesara členy redakční
rady měsíčníku Okno do kraje.

30.

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/10

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 665/3/150/267/12/09
s názvem "SOU Uherský Brod, Oprava objektu kuchyně a jídelny" dle příloh č.
0079-10-P01 až č. 0079-10-P03 o celkových nákladech 6.422.000 Kč;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s projektovou
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce.

31.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0006/2010 dle přílohy č. 0076-10-P01.
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32.

Školství - souhlas zřizovatele s přijetím úvěru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/10

vyjadřuje souhlas
s přijetím úvěru z Regionálního podpůrného zdroje, s. r. o. pro příspěvkovou
organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ
00845060, na předfinancování projektu Bielokarpatská sklárska výskumnovývojová a vzdelávacia základňa (číslo projektu 224 104 2 0008).

33.

Školství - souhlas zřizovatele s výpůjčkou/nájmem nebytových prostor a
kompenzačních pomůcek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/10

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce/nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Valašské Meziříčí, IČ 00851914, a subjekty
uvedenými v příloze č. 0078-10-P01;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323, a městem Staré Město,
IČ 00567884, dle přílohy č. 0078-10-P02;
3. s uzavřením smlouvy o výpůjčce kompenzačních pomůcek mezi příspěvkovou
organizací Mateřská škola pro zrakově postižené Zlín, IČ 61716715, a subjekty
uvedenými v příloze č. 0078-10-P03.

34.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/10

schvaluje
vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, a to automobilu Škoda Felicia EFF 61, inventární číslo 80211, rok
výroby 1996, pořizovací cena 144.400 Kč, zůstatková cena 0 Kč, přednostně
formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou.

35.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/10

jmenuje
předsedu a členy konkurzní komise pro konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ
00843491, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
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členové komise - Mgr. Josef Slovák, Ing. Hana Příleská, PaedDr. Rostislav Šmíd,
Mgr. Nataša Podešvová, Ing. Zuzana Mücková, Ing. Irena Gorejová;
schvaluje
přizvání odborníka s hlasem poradním PaedDr. Věru Facovou k průběhu konkurzu
na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, IČ 00843491.

36.

Sportovec Zlínského kraje 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R02/10

schvaluje
výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského
kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2009 dle přílohy č. 0080-10-P01;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec
Zlínského kraje 2009 ve složení: předseda komise - Mgr. Josef Slovák, členové
komise – Pavel Bulis, Ing. Tomáš Duda, Ing. Petr Hradecký, MUDr. Olga
Charvátová, Mgr. Karel Jankovič, Pavel Jež, Milena Kovaříková, PhDr. Stanislav
Minařík, PaedDr. Petr Navrátil, Mgr. Jan Pargač, Ing. Filip Pastuszek, Květoslav
Tichavský.

37.

Veřejná zakázka - Poskytování mobilních hlasových a datových služeb
mobilního operátora pro Zlínský kraj od roku 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R02/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování mobilních hlasových a
datových služeb mobilního operátora pro Zlínský kraj od roku 2010 “ formou
otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0049-10-P01 až č. 0049-10-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing. Zdeněk Vaculík,
Ing. David Neulinger a náhradníky: JUDr. Kateřina Lisá, RNDr. Ivo Skrášek,
Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka
Haramijová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Zdeněk Vaculík, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Josef
Slovák, Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Petr Hradecký, Ing. David Neulinger a
náhradníky: Mgr. Pavel Hrubec MBA, RNDr. Zdenka Bukvicová, Libor Lukáš, Ing.
Hana Příleská, Ing. Jindřich Ondruš, Martina Hromečková;
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ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Poskytování mobilních hlasových a datových služeb mobilního
operátora pro Zlínský kraj od roku 2010“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Radě
Zlínského kraje v termínu do 14.06.2010.

38.

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R02/10

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez čp/če, garáž na p. č. st. 8638,
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, v rozsahu
dle přílohy č. 0048-10-P01 Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, se sídlem
J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767.

39.

Smlouva se společností ECM Facility a. s. Praha

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R02/10

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění správy, provozování, údržby a souvisejících činností
nemovitostí Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a společností ECM Facility a. s.,
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26157799, dle přílohy č. 0047-10P01.

40.

KÚ - uzavření dodatku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R02/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě číslo MN-V/62/2006, o odvádění odpadních vod
a úhradě stočného, uzavřené ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 Obchodního
zákoníku a platných předpisů o vodě, mezi Zlínským krajem a SPBAZ, družstvem,
se sídlem tř. T. Bati 650, 762 02 Zlín, IČ 26276682, dle přílohy č. 0046-10-P01.

17/19

R02/10

41.

Poskytnutí finančních darů na uhrazení regulačních poplatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R02/10

schvaluje
poskytnutí finančního daru fyzickým osobám dle příloh č. 0086-10-P01 až č. 008610-P04.

42.

Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě o Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R02/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Mandátní smlouvy o Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu č.
190/2006 uzavřené mezi Zlínským krajem a konsorciem společností: Seven
Partners s. r. l., HAL9000 LIMITED a EMD spol. s r. o., zastoupeným společností
Seven Partners s. r. l. dle přílohy č. 0087-10-P01.

43.

Zdravotnictví - investiční záměry projektů OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R02/10

schvaluje
investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 640/3/170/113/10/09 „Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské
nemocnice T. Bati, a. s. – zateplení budov“ dle přílohy č. 0088-10-P01 o celkových
nákladech 73.300.000 Kč,
b) č. 636/3/170/110/10/09 „Realizace opatření úspor energie v areálu
Uherskohradišťské nemocnice a. s. – Zateplení objektů“ dle přílohy č. 0088-10-P02
o celkových nákladech 60.293.000 Kč;
pověřuje
1. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora pro
přípravu a realizaci akcí:
a) „Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. –
zateplení budov“,
b) „Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s. –
zateplení objektů“;
2. Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, v termínu daném
aktuální výzvou, zpracováním a předložením žádosti o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí pro oblast podpory 3.2 Realizace úspor
energie na akce:
a) „Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s.“,
b) „Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.“.
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44.

Účelová investiční dotace z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R02/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0007/2010 dle přílohy č. 0089-10-P01;
2. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2010 Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, o účelovou investiční dotaci
poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911,
ve výši 31.874.024,15 Kč.

45.

Změna dodatků smluv o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R02/10

bere na vědomí
informace k uplatnění DPH u veřejných služeb v osobní dopravě ze dne
23.12.2009, vydanou Ministerstvem financí dle přílohy č. 0090-10-P01;
akceptuje
řešení úhrady prokazatelné ztráty za žákovské jízdné formou kompenzace ze
závazku veřejné služby;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky smluv o závazku veřejné služby na
zajištění dopravní obslužnosti.

Zlín 25. ledna 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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