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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 3. zasedání dne 08.02.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R03/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0132-10-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
08.02.2010.“ - na termín plnění 22.02.2010;
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 22.02.2010;
3. č. 0625/R15/09 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic předložit k podpisu smlouvu k veřejné zakázce „Vsetínská
nemocnice a. s. - centralizace vybraných provozů“ s vybraným uchazečem v
termínu do 208.02.2010, dle přílohy č. 0610-09-P02.“ - na termín plnění
06.04.2010;
4. 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 31.01.2010.“ - na
termín plnění 03.05.2010;
5. č. 1020/R22/09 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné zakázky
„Výběr dodavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace
zřizované Zlínským krajem“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a
předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje v
termínu do 31.01.2010.“ - na termín plnění 08.03.2010;
6. č. 1168/R24/09 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic v termínu do 31.01.2010 zajistit všechny potřebné úkony
související s realizací veřejné zakázky "Audit hospodaření obchodních společností
Zlínského kraje" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.“ - na termín
plnění 08.03.2010;
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7. č. 1168/R24/09 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucí Odboru
právního a Krajského živnostenského úřadu v termínu do 31.01.2010 předložit
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Audit
hospodaření obchodních společností Zlínského kraje" Radě Zlínského kraje.“ - na
termín plnění 08.03.2010;
8. č. 1234/R25/09 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, ve
spolupráci s Odborem řízení dotačních programů a Odborem dopravy a silničního
hospodářství, dopracovat projekt "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) –
Červený Kameň (SR)" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 1256-09-P01
do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory na projekt z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 včetně všech povinných
příloh v termínu do 05.02.2010.“ - na termín plnění 22.02.2010;
9. č. 1234/R25/09 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, předložit
žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SRČR 2007-2013 včetně všech povinných příloh v termínu do 05.02.2010.“ - na
termín plnění 22.02.2010;
10. č. 1234/R25/09 – bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru dotačních programů a vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
zajistit součinnost s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, při přípravě
projektu "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)".“ - na
termín plnění 22.02.2010;
11. č. 1204/R25/09 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s
ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu intervenční
centra ve Zlínském kraji II.“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 30.01.2010.“ - na termín
plnění 08.03.2010;
12. č. 1205/R25/09 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s
ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová
denní centra 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
30.01.2010.“ - na termín plnění 08.03.2010;
13. č. 0043/R02/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín
plnění 22.03.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R03/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1. akcí „AdCamp 2010“ pořádanou Centrem podpory marketingového vzdělávání,
o. s., IČ 26567083, ve dnech 8.-9. dubna 2010 ve Zlíně,
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2. slavnostním vystoupením Městského divadla Zlín, p. o., IČ 00094838, v nové
budově Slovenského národního divadla v Bratislavě v rámci oslav 90. let od
založení Slovenského národního divadla v květnu 2010,
3. celostátním seminářem „Celoživotní učení - Kroměříž 2010“ pořádaným
Obchodní a hospodářskou komorou Kroměříž, IČ 60730960, ve dnech 12.-13.
května 2010,
4. 15. ročníkem mezinárodního divadelního festivalu SETKÁNÍ 2010 STRETNUTIE
pořádaným Městským divadlem Zlín, p. o., IČ 00094838, ve dnech 18.-22. května
2010 ve Zlíně,
5. akcí „BAMBIRIÁDA 2010“ pořádanou Krajskou radou dětí a mládeže Zlínského
kraje, IČ 26524562, ve dnech 20.-22. května 2010 ve Zlíně,
6. konferencí „Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy“
pořádanou Klubem UNESCO Kroměříž, IČ 47934778, ve dnech 24.-25. května
2010 v Kroměříži,
7. akcí „Jízda králů Vlčnov 2010“ pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, p. o.,
IČ 60371587, ve dnech 28.-30. května 2010 ve Vlčnově,
8. 36. ročníkem Letní filmové školy 2010 pořádaným Asociací českých filmových
klubů, IČ 61387550, ve dnech 23. července - 1. srpna 2010 v Uherském Hradišti,
9. 20. ročníkem Mezinárodního festivalu mladých koncertních umělců
TALENTINUM ve dnech 6.-28. května 2010, a 8. ročníkem Mezinárodního
hudebního festivalu Harmonia Moraviae 2010 ve dnech 16. září - 21. října 2010
pořádanými Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286,
10. 40. ročníkem Barum Czech Rally Zlín - Mistrovství Evropy v rally pořádaným
Rallye Zlín spol. s r. o., IČ 46965564, ve dnech 27.-29. srpna 2010,
11. VIII. ročníkem soutěže „Stavba roku 2009 Zlínského kraje“, pořádaným
Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČ 00537624, dne 18. května 2010 v
Holešově,
12. oslavami výročí 750 let kostela svatého Mořice Kroměříž pořádanými
Římskokatolickou farností sv. Mořice Kroměříž, IČ 65268831, v roce 2010,
13. anketou „Osobnost roku 2009 ve Zlínském kraji“ pořádanou Agenturou J.
Králík, s. r. o., IČ 25582917, dne 12. dubna 2010 v Holešově;
14. vzdělávací akcí „Zlínský oční festival“ pořádanou společností GEMINI oční
centrum, a. s., IČ 26906295, dne 5. března 2010 ve Zlíně;
15. XII. ročníkem Mezinárodního atletického halového mítinku pořádaným TJ
Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve dnech 4.-5. března 2010 v Otrokovicích;
16. akcí „Zlínský taneční Festival 2010“ pořádanou Tanečním klubem Fortuna Zlín,
IČ 48472166, ve dnech 10.-11. dubna 2010 ve Zlíně;
17. semifinálovým kolem pro Zlínský kraj akce „Garnier Juniorský Maraton 2010“
pořádané společností Prague International Marathon, spol. s r. o., IČ 63673738,
dne 21. dubna 2010 ve Zlíně;
18. oslavami 60. výročí založení TJ Sokol Bohuslavice nad Vláří pořádanými TJ
Sokol Bohuslavice n. Vláří, IČ 40942139, dne 4. července 2010;
19. krajský kolem pátého ročníku podnikatelských soutěží „Firma roku“ a
„Živnostník roku“ pořádaným společností Bison & Rose s. r. o., IČ 25660004, s
termínem vyhlášení 7. října 2010;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 120.000 Kč Římskokatolické farnosti sv. Mořice Kroměříž, IČ 65268831,
na oslavy výročí 750 let kostela svatého Mořice v Kroměříži v roce 2010,
2. ve výši 20.000 Kč Centru podpory marketingového vzdělávání, o. s., IČ
26567083, na pořádání akce „AdCamp 2010“ ve dnech 8.-9.04.2010 ve Zlíně,
3. ve výši 50.000 Kč Klubu UNESCO Kroměříž, IČ 47934778, na konferenci
„Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy“ ve dnech 24.25.05.2010 v Kroměříži,
4. ve výši 50.000 Kč Klubu sportu a kultury Vlčnov, p. o., IČ 60371587, na
pořádání „Jízdy králů Vlčnov 2010“ ve dnech 28.-30.05.2010 ve Vlčnově,
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5. ve výši 30.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rudice, IČ 60369752, na
pořádání „Memoriálu Miroslava Kopřivy a Petra Gavlase“ ve dnech 26.-27.06.2010
v Rudicích,
6. ve výši 35.000 Kč České biskupské konferenci, IČ 00540838, na pořádání
Celostátního setkání animátorů ve dnech 15.-21.08.2010 v Kroměříži;
7. ve výši 30.000 Kč TJ Sokol Bohuslavice nad Vláří, IČ 40942139, na zhotovení
brožury k 60. výročí založení TJ Sokola;
8. ve výši 20 000 Kč Záchranné brigádě kynologů Jihomoravského kraje České
republiky, IČ 70417636, na činnost sdružení v roce 2010;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci:
1. ve výši 40.000 Kč Městskému divadlu Zlín, p. o., IČ 00094838, na slavnostní
vystoupení Městského divadla Zlín ve Slovenském národním divadle v Bratislavě v
květnu 2010;
2. ve výši 40.000 Kč TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, na pořádání XII.
Mezinárodního atletického halového mítinku ve dnech 4.-5.03.2010 v Otrokovicích.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R03/10

schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Evy Kohoutkové, bytem Grohova 127/33, 602 00 Brno - Veveří a MVDr.
Heleny Přepechalové, bytem Srbská 2501/36, 612 00 Brno - Královo Pole strpět:
- umístění stavby silnice č. III/49714: Bílovice-Nedachlebice na pozemku p. č.
1530/12, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště, v rozsahu
trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.790 Kč;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Jaromíra Kusáka, bytem Tůně 848, 686 01 Uherské Hradiště strpět:
- umístění stavby silnice č. II/495: Uherský Ostroh - Hluk na pozemku p. č.
1518/23, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kvačice, v rozsahu trvalého záboru celého
pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 600 Kč;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Petra Maliny a Gabriely Malinové, oba bytem Nedachlebice 161, 687 12
Bílovice strpět:
- umístění stavby silnice č. III/49714: Bílovice-Nedachlebice na pozemku p. č.
2605/35, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nedachlebice, v rozsahu trvalého záboru
celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč;
4. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Milana Štauberta, bytem Nedachlebice 155, 687 12 Bílovice strpět:
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- umístění stavby silnice č. III/49714: Bílovice-Nedachlebice na pozemku p. č.
2605/44, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nedachlebice, v rozsahu trvalého záboru
celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 730 Kč;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování zemního vedení VN v pozemku p. č. 484/1, ostatní plocha,
v k. ú. Buchlovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1551-939/2009
pro obec a k. ú. Buchlovice,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kabelového vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování 2 x zemního vedení VN v pozemku p. č. 2684/12, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Zlechov, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č.
696-82/2009 pro obec a k. ú. Zlechov,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kabelového vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
ruší
právo hospodaření k pozemku p. č. 3369/12, ostatní plocha, zapsanému v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 1089 pro obec a k. ú. Otrokovice
pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K majáku
5001, Zlín, PSČ 761 23, IČ 70934860;
předává
pozemek p. č. 3369/12, ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1089 pro
obec a k. ú. Otrokovice
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice, třída T.
Bati 1266, Otrokovice, PSČ 765 02, IČ 00128198.

4.

Vyhodnocení projektu: "Mezinárodní spolupráce v oblastech regionálního
rozvoje a projektového managementu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R03/10

bere na vědomí
vyhodnocení projektu "Mezinárodní spolupráce v oblastech regionálního rozvoje a
projektového managementu" dle přílohy č. 0114-10-P01.
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6.

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R03/10

stanovuje
s účinností od 01.03.2010:
1. MgA. Ivoně Křivánkové, ředitelce Základní umělecké školy Kroměříž, IČ
63414929, plat dle platového výměru v příloze č. 0113-10-P01,
2. Jitce Březíkové, ředitelce Domova na Dubíčku, příspěvkové organizace, IČ
70850968, plat dle platového výměru v příloze č. 0113-10-P02.

7.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R03/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0014/2010 dle přílohy č. 0112-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0013/2010 dle přílohy č. 0112-10-P02.

8.

SPZ Holešov - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R03/10

schvaluje
a) záměr převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. budovy meteorologické stanice č. p.1665, 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;
2. části pozemků
- p. č. 2774/1, orná půda,
- p. č. 3658/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. č. 3687, orná půda,
oddělené z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem pro
obec a k. ú. Holešov, do celkové výměry 1100 m2 dle orientační situace v příloze
č. 0103-10-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0010/2010 dle přílohy č. 0103-10-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit nabytí nemovitosti do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně její
součásti úplatným převodem pozemku p. č. 2386/7, orná půda, zapsaného v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov na LV č. 2350 od Industry Servis ZK, a. s., se
sídlem Tovární 1268, 769 01 Holešov, IČ 63080303, za cenu ve výši 5.220 Kč;
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2. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0148/Z07/09 ze dne
16.09.2009, písm. a) - p. č. 2386/7.

9.

SPZ Holešov - deklarace porozumění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R03/10

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti POKART
spol. s. r. o. , IČ 25574311, se sídlem Josefa Skupy 1708, 708 00 Ostrava-Poruba,
dle přílohy č. 0111-10-P03;
schvaluje
uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní společností
POKART spol. s. r. o. , IČ 25574311, se sídlem Josefa Skupy 1708, 708 00
Ostrava-Poruba, dle přílohy č. 0111-10-P01.

10.

Zdravotnictví - investiční záměr "Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R03/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
632/3/170/106/10/09 "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. –
Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště", dle přílohy č. 0104-10-P01 o celkových
nákladech 35.228.000 Kč;
2. rozpočtové opatření číslo RZK/0016/2010 dle přílohy č. 0104-10-P03;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou akce;
ukládá
příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, odvod prostředků z investičního fondu ve výši 1.624.000 Kč do
rozpočtu Zlínského kraje v termínu do 30.09.2010.
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11.

Zdravotnictví - investiční záměry projektů OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R03/10

schvaluje
investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. č. 639/3/170/112/10/09 „Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské
nemocnice T. Bati, a. s. – rekonstrukce parovodů“ dle přílohy č. 0108-10-P01 o
celkových nákladech 96.000.000 Kč,
2. č. 634/3/170/108/10/09 „Realizace opatření úspor energie v areálu
Uherskohradišťské nemocnice a. s. – Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a
solární ohřev teplé vody“ dle přílohy č. 0108-10-P02 o celkových nákladech
67.462.000 Kč;
pověřuje
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. –
rekonstrukce parovodů“,
b) „Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s. –
Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody“.

12.

Zdravotnictví - nemocnice ZK - technické zhodnocení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R03/10

vyjadřuje souhlas
s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatém
Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, pro rok 2010, dle přílohy č. 0102-10P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0012/2010 dle přílohy č. 0102-10-P03;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci:
a) “Kroměřížská nemocnice a. s. – budovy D a O – rekonstrukce strojoven ÚT “,
mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/73, 767 55
Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0102-10-P04,
b) “Kroměřížská nemocnice a. s. – budova L – vybudování pracoviště ředění
cytostatik“, mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0102-10-P05.
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13.

Krajská nemocnice T. Bati a. s. Zlín – Výstavba parkovacího domu záchranný archeologický výzkum

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R03/10

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a společností Ústav archeologické
památkové péče Brno, IČ 48511005, se sídlem Kaloudova 30, 614 00 Brno, na
provedení záchranného archeologického výzkumu v místě stavby "Krajská
nemocnice T. Bati a. s. Zlín – Výstavba parkovacího domu" dle přílohy č. 0105-10P01.

14.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - dodatek IZ, dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R03/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt
"Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných provozů" uzavřené mezi
Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ
75084911, dle přílohy č. 0109-10-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru č. 426/3/170/067/02/08 "Vsetínská nemocnice
a. s. - centralizace vybraných provozů" dle přílohy č. 0109-10-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2010 dle
přílohy č. 0109-10-P03.

16.

Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. - patronátní prohlášení II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R03/10

schvaluje
Patronátní prohlášení Zlínského kraje vůči společnosti PPF banka a. s., IČ
47116129, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, dle přílohy č. 0099-10P02.

17.

Příprava soutěže "Inovační firma Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R03/10

bere na vědomí
aktualizovanou koncepci a metodiku hodnocení soutěže "Inovační firma Zlínského
kraje" dle přílohy č. 0106-10-P01;
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schvaluje
přidělení zakázky na organizaci soutěže "Inovační firma Zlínského kraje"
společnosti Technologické inovační centrum s. r. o., IČ 26963574;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit v termínu do 08.03.2010
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a společností Technologické
inovační centrum s. r. o., IČ 26963574, na organizaci soutěže "Inovační firma
Zlínského kraje";
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje realizovat v termínu do
01.11.2010 další úkoly související s realizací soutěže „Inovační firma Zlínského
kraje“, popsané v koncepci a metodice hodnocení soutěže v příloze č. 0106-10P01;
odvolává
Ing. Jindřišku Ondráčkovou, Ing. Petra Síleše a Ing. Marianu Vítovou z pozice
členů řídicího výboru pro přípravu a realizaci soutěže „Inovační firma Zlínského
kraje“ s účinností ke dni 09.02.2010;
jmenuje
Ing. Daniela Hajdu a Mgr. Ing. Olgu Juráškovou členy řídicího výboru pro přípravu
a realizaci soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“, s účinností od 10.02.2010.

18.

Zajištění akcí BESIP a provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji v
roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R03/10

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH ZLÍN, IČ
48473189, se sídlem Horní Němčí 13, 687 64 Uherské Hradiště, na zajištění
dopravních soutěží mladých sluchově postižených cyklistů a akce pro neslyšící
řidiče motorových vozidel;
2. ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení AMK Neslyšících Valašské Meziříčí, IČ
62330110, se sídlem Zdeňka Fibicha 1205, 757 01 Valašské Meziříčí, na zajištění
soutěže mladých sluchově postižených cyklistů a akce pro neslyšící řidiče
motorových vozidel;
3. ve výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ
00426326, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, na organizaci a vlastní realizaci
aktivit programu BESIP ve Zlínském kraji v roce 2010;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 435.000 Kč příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu,
IČ 70898219, se sídlem Letňanská 24, 190 00 Praha 9, na zajištění akcí v oblasti
prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP), regionálním
koordinátorem pro Zlínský kraj;
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2. ve výši 80.000 Kč městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, se sídlem náměstí 7,
757 01 Valašské Meziříčí, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve
Valašském Meziříčí v roce 2010;
3. ve výši 150.000 Kč městu Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem náměstí 3.
května 1340, 765 23 Otrokovice, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v
Otrokovicích v roce 2010;
4. ve výši 150.000 Kč městu Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí
115/1, 767 01 Kroměříž, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v
Kroměříži v roce 2010;
5. ve výši 60.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Brodě v roce 2010;
6. ve výši 60.000 Kč městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Hradišti v roce 2010.

19.

Kultura - dodatek IZ - Značení kulturních a turistických cílů ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R03/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 457/3/090/031/04/08 – 01/01/10 akce
„Značení kulturních a turistických cílů Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0123-10-P01 a
č. 0123-10-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0015/2010 dle přílohy č. 0123-10-P03.

20.

Projekt "Rochus", o. p. s. - nominace zástupců Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R03/10

bere na vědomí
1. dopis města Uherské Hradiště s žádostí o záměr založení obecně prospěšné
společnosti Park Rochus, o. p. s., a nabídkou zastoupení Zlínského kraje formou
členství v orgánu této společnosti dle přílohy č. 0124-10-P01,
jmenuje
1. Ing. Jindřicha Ondruše, náměstka hejtmana pro kulturu, památkovou péči,
cestovní ruch a církve, Milenu Kovaříkovou, členku Rady Zlínského kraje pro
oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova, jako členy dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o. p. s.,
2. PhDr. Iva Frolce, ředitele příspěvkové organizace Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, jako člena správní rady obecně prospěšné společnosti Park
Rochus, o. p. s.
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21.

Rozpočtové opatření - dotace Povodí Moravy, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R03/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0009/2010 dle přílohy č. 0096-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16.12.2009 č.
0190/Z09/09, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 3.000.000 Kč Povodí Moravy, s.
p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, na opravu opevnění
Baťova kanálu v úseku Babice-Spytihněv a opravu hráze řeky Moravy v
Napajedlích;
b) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 1.000.000 Kč Povodí Moravy, s. p.,
IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00
Brno, na rozšíření sítě
automatizovaného monitorovacího systému povrchových vod na toku řeky
Dřevnice ve Slušovicích a na toku řeky Rusavy v Třeběticích;
2. schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4.000.000 Kč Povodí
Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, na opravu
opevnění Baťova kanálu v úseku Babice-Spytihněv a opravu hráze řeky Moravy v
Napajedlích.

22.

PF01-10 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R03/10

schvaluje
1. výjimku z metodického pokynu MP/13/08/09 - Pravidla pro poskytování podpory
na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu
Zlínského kraje pro administraci PF01-10 Podprogram vodohospodářská
infrastruktura v obcích Zlínského kraje, která spočívá v úpravě struktury
prováděcích dokumentů podprogramu, smlouvy o poskytnutí dotace a procesu
administrace;
2. prováděcí dokument Výzva k předkládání žádostí a informace pro žadatele k
PF01-10 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje dle
přílohy č. 0094-10-P01;
3. vzor smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje k
PF01-10 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje dle
přílohy č. 0094-10-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro stanovení priorit Zlínského kraje u předkládaných žádostí v
rámci PF01-10 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského
kraje ve složení: předsedkyně - Milena Kovaříková; členové - Libor Lukáš, Ing.
Jaroslav Drozd, Ing. Petr Hradecký, RNDr. Alan Urc, Mgr. Věra Vaculíková, Ing.
Martin Kobzáň; náhradníci - Ing. Jana Koldová, Ing. Hana Příleská.
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23.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 27

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R03/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 27 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části kanalizace obce Halenkovice dle přílohy č. 009710-P01.

24.

Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje
občanské společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R03/10

jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytnutých podpor v rámci PF06-10 Podprogramu na podporu
nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce
2010 ve složení: předseda komise - Ing. Bronislav Fuksa, členové komise - Mgr.
Taťána Nersesjan, Jan Pijáček, Vladimír Pavelka, Ing. Jaroslava Krejčiříková a
náhradníci - Jarmila Šedivá, Ing. Lubomír Vaculín.

25.

Sociální služby - převod z rezervního fondu, odpisový plán a investiční fond
v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R03/10

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 00092096, k posílení investičního fondu ve
výši 130.000 Kč, dle přílohy č. 0122-10-P01;
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociálních
služeb Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2010, dle přílohy č. 0122-10-P02;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Sociálních služeb Uherské Hradiště, IČ
00092096, na rok 2010, dle přílohy č. 0122-10-P03.
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26.

Sociální služby - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R03/10

vyjadřuje souhlas
s podáním žádosti Domova s chráněným bydlením Zlín, příspěvková organizace,
IČ 70850887, o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací dle přílohy č. 0121-10-P01.

27.

Zdravotnictví - příspěvek na vytvoření společensky účelného pracovního
místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R03/10

vyjadřuje souhlas
s podáním žádosti Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, příspěvková organizace, IČ 00851710, o příspěvek na
společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání dle
přílohy č. 0131-10-P01.

28.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R03/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0011/2010 dle přílohy č. 0128-10-P01.

29.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R03/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 0126-10-P01 až č. 0126-10-P26.

14/17

R03/10

30.

Školství - odepsání pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R03/10

vyjadřuje souhlas
s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a
Praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634, vůči panu Renému Janáčkovi,
nar. 19.06.1972, ve výši 21.214 Kč.

31.

Integrovaný operační systém - oblast intervence 3.3c Vybudování a podpora
informačně-vzdělávacích středisek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R03/10

rozhodla
nezpracovat a následné nepředkládat žádost o finanční podporu projektu
Zlínského kraje v rámci výzvy Integrovaného operačního programu v oblasti
intervence 3.3c Vybudování a podpora informačně - vzdělávacích středisek
vyhlášenou Ministerstvem práce a sociálních věcí.

33.

Veřejná zakázka "Nákup výpočetní techniky pro projekty OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R03/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup výpočetní techniky pro projekty OP VK“
formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0130-10-P01 až č.
0130-10-P09 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0130-10-P10 a současným
uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Martina Hromečková,
DiS., Mgr. Petr Lesa a náhradníky JUDr. Kateřina Lisá, Ing. David Neulinger, Ing.
Jana Školoudíková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa a
náhradník JUDr. Kateřina Lisá;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Josef Slovák, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Robert
Olša, Ing. Jana Školoudíková, Martina Hromečková, DiS., Mgr. Petr Lesa, a
náhradníky PhDr. Stanislav Minařík, Ing. Jitka Homolková, Ph.D., MBA, Zdeněk
Koníček, Bc. Šárka Bařáková, Ing. David Neulinger, Mgr. Libor Fusek;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic v termínu do 31.05.2010 zajistit všechny potřebné
úkony související s realizací veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky pro
projekty OP VK“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
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2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů v termínu do 03.05.2010 předložit
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Nákup výpočetní
techniky pro projekty OP VK“ Radě Zlínského kraje.

34.

Vyhodnocení projektu: "Územně analytické podklady Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R03/10

bere na vědomí
vyhodnocení projektu "Územně analytické podklady Zlínského kraje" dle přílohy č.
0093-10-P01.

35.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R03/10

předává
ke dni 15.02.2010 příspěvkové organizaci Dětský domov, Vizovice, Chrastešovská
65, 763 12 Vizovice, IČ 61716651, k hospodaření movitý majetek uvedený v
příloze č. 0098-10-P01.

36.

Veřejná zakázka „Řešení systému správy a plánování zdrojů Krajského úřadu
Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R03/10

bere na vědomí
1. zprávu o kontrole kvalifikace k veřejné zakázce „Řešení systému správy a
plánování zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0133-10-P01,
2. výzvu k účasti v soutěžním dialogu dle přílohy č. 0133-10-P02.

37.

Veřejná zakázka - Audit hospodaření obchodních společností Zlínského kraje
- výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R03/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Audit hospodaření obchodních společností Zlínského kraje“ dle přílohy č.
0134-10-P01;
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schvaluje
1. zrušení první části veřejné zakázky s názvem „Audit hospodaření obchodních
společností Zlínského kraje“ z důvodu nedostatečného počtu nabídek k hodnocení;
2. výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem pro druhou část
veřejné zakázky, uchazeč TOP AUDITING, s. r. o., se sídlem Kotlářská 931/53,
602 00 Brno, IČ 45477639, dle přílohy č. 0134-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Audit hospodaření obchodních
společností Zlínského kraje“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 22.03.2010;
2. vedoucí Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu předložit k podpisu
smlouvu s vybraným uchazečem v termínu do 22.03.2010;
3. vedoucímu Odboru zdravotnictví zpracovat novou poptávku na předmět plnění
zrušené části veřejné zakázky a předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky Radě Zlínského kraje, v termínu do 03.05.2010;
4. vedoucímu Odboru zdravotnictví zpracovat návrh na vyhlášení nové veřejné
zakázky a předložit jej Radě Zlínského kraje v termínu do 22.02.2010.

Zlín 8. února 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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