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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 4. zasedání dne 22.02.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R04/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0198-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0110/R03/10 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá vedoucímu Odboru zdravotnictví zpracovat návrh na vyhlášení nové
veřejné zakázky a předložit jej Radě Zlínského kraje v termínu do 22.02.2010.“ - na
termín plnění 22.03.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R04/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) 5. ročníkem výtvarné soutěže pro děti základních škol „Cestou dvou bratří“
pořádaným Arcibiskupstvím Olomouckým, IČ 00445151, v období únor až
červenec 2010;
b) akcí „MEATFLY WOODBIKE SERIES 2010“ pořádanou Sportovním klubem
Želechovice, IČ 27017583, v období duben až říjen 2010;
c) jubilejním XV. ročníkem Mezinárodního fotbalového turnaje přípravek "O pohár
osvobození města Otrokovice" pořádaným TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve
dnech 7. až 9. května 2010;
d) celostátní včelařskou poutí na sv. Hostýn pořádanou Českým svazem včelařů,
o. s., OV Vsetín, ZO Lidečko, IČ 75080231, dne 23. května 2010;
e) 15. ročníkem celostátní soutěže mladých interpretů populární hudby
„CZECHTALENT ZLÍN 2010“ pořádaným společností EMP MUSIC, s. r. o., IČ
27704149, s finálem dne 29. května 2010;
f) III. ročníkem „Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2010“ pořádaným
obcí Držková, IČ 00568546, ve dnech 27. května až 5. června 2010;
g) 12. ročníkem celorepublikového semináře "Dítě v krizi 2010" pořádaným
společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ 25076914, ve dnech
2. až 3. června 2010 ve Zlíně v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a
mládež;
h) Mistrovstvím České republiky v in-line rychlobruslení na dlouhé dráze
pořádaným Speedskating clubem Otrokovice, IČ 27022374, dne 5. června 2010 v
Otrokovicích;
i) 17. ročníkm dětského festivalu "Kunovské léto" pořádaným občanským
sdružením Kunovjan, IČ 62831585, ve dnech14. až 20. června 2010;
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j) 5. ročníkem Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska pořádaným Zemským
hřebčincem Tlumačov, IČ 13695673, ve dnech 26. až 27. června 2010;
k) účastí občanského sdružení Mužského pěveckého sboru - Hluk, IČ 26545241,
na hudebním festivalu v Holandsku ve dnech 26. až 31. srpna 2010;
l) projektem "Film a škola" realizovaným společností Dům kultury Vsetín, spol. s r.
o., IČ 47972114, v roce 2010;
m) knihou „Mosty a lávky Zlínského kraje“ připravovanou panem Doc. Dr.
Dušanem Josefem, CSc., bytem Slatinská 20, Brno;
n) konferencí „Nové metody ve funkčním vyšetřování plic“ pořádanou Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., IČ 27661989, dne 16. dubna 2010 v Lukově;
o) 9. ročníkem mezinárodního nohejbalového turnaje "AUSTIN CUP VSETÍN 2010"
pořádaným Nohejbalovým klubem Vsetín, IČ 68898487, dne 27. března 2010;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 5.000 Kč Českému svazu včelařů, OV Vsetín, ZO Lidečko, IČ 75080231,
na pořádání celonárodní včelařské pouti na sv. Hostýny dne 23. května 2010;
b) ve výši 5.000 Kč společnosti KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ
25076914, na pořádání mezinárodního semináře „Dítě v krizi 2010“ ve dnech 2.-3.
června 2010;
c) ve výši 30.000 Kč sdružení Speedskating club Otrokovice, IČ 27022374, na
pořádání Mistrovství v ČR v in-line rychlobruslení na dlouhé dráze dne 5. června
2010 v Otrokovicích;
d) ve výši 50.000 Kč občanskému sdružení Kunovjan, IČ 62831585, na pořádání
mezinárodního dětského festivalu „Kunovské léto“ ve dnech 14.-20. června 2010;
e) ve výši 25.000 Kč Zemskému hřebčinci Tlumačov, IČ 13695673, na pořádání
Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska ve dnech 26.-27. června 2010;
f) ve výši 40.000 Kč Mužskému pěveckému sboru Hluk, IČ 26545241, na
vystoupení na hudebním festivalu v Holandsku ve dnech 26.-31. srpna 2010;
g) ve výši 50.000 Kč společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114, na
realizaci projektu Film a škola v roce 2010;
h) ve výši 20.000 Kč Folklornímu sdružení České republiky, IČ 00541206, na
pořádání XII. Národního krojového plesu Folklorního sdružení ČR dne 13. února
2010 v Praze;
i) ve výši 150.000 Kč společnosti Plavba a vodní cesty o. p. s., IČ 26433133, na
pořádání putovní výstavy „Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe“ ve
Zlínském kraji;
2. poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč sdružení HAND for HELP EUROPE, o. s., IČ
26563657, na humanitární projekt „Help Haiti CZ“;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 50.000 Kč TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, na pořádání XV. ročníku
Mezinárodního fotbalového turnaje přípravek „O pohár osvobození města
Otrokovice“ve dnech 7.-9. května 2010;
b) ve výši 15.000 Kč obci Držková, IČ 00568546, na pořádání III. ročníku
Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2010;
2. změnu příjemce neinvestiční účelové dotace ve výši 1.000.000 Kč na vybavení
kanceláří a počítačového vybavení Krajského ředitelství Zlínského kraje schválené
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0190/Z09/09 ze dne 16.12.2009 ze
subjektu ČR - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČ 75151499, na
subjekt Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767.
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3.

Dotace obcím na vyrozumívací a varovací systémy, věcné prostředky požární
ochrany a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R04/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0019/2010 dle přílohy č. 0162-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací níže uvedeným obcím:
a) účelové investiční dotace na vyrozumívací a varovací systémy:
1. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 250.000 Kč,
2. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 200.000 Kč,
3. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 200.000 Kč,
4. obec Choryně, IČ 00303844, ve výši 160.000 Kč,
5. obec Hostětín, IČ 00542296, ve výši 150.000 Kč,
6. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 150.000 Kč,
7. obec Trnava, IČ 00284581, ve výši 150.000 Kč,
8. obec Držková, IČ 00568546, ve výši 135.000 Kč,
9. obec Jarcová, IČ 00303879, ve výši 100.000 Kč,
10. obec Střelná, IČ 00304310, ve výši 100.000 Kč,
11. obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 100.000 Kč,
12. obec Kateřinice, IČ 00303917, ve výši 80.000 Kč,
13. obec Vážany, IČ 00542318, ve výši 80.000 Kč,
14. obec Lipová, IČ 46276084, ve výši 45.000 Kč;
b) účelové investiční dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
2. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
3. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
4. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
5. obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, ve výši 180.000 Kč, na nákup
zásahového dopravního automobilu
6. obec Pravčice, IČ 00544566, ve výši 180.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
7. obec Rokytnice, IČ 70805202, ve výši 100.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
8. obec Rusava, IČ 00287709, ve výši 100.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
9. obec Šarovy, IČ 00837296, ve výši 130.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
10. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 130.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
11. město Zubří, IČ 00304492, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu;
c) účelové neinvestiční dotace na opravy a nákup věcných prostředků požární
ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Horní Lapač, IČ 00287199, ve výši 80.000 Kč, na opravu požární stříkačky
a nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
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2. obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 60.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
3. obec Karolín, IČ 00380865, ve výši 30.000 Kč, na nákup radiostanic a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
4. obec Kateřinice, IČ 00303917, ve výši 24.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
5. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 85.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
6. obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, ve výši 16.000 Kč, na nákup
věcných prostředků,
7. obec Kudlovice, IČ 00291072, ve výši 90.000 Kč na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků,
8. obec Lipová, IČ 46276084, ve výši 20.000 Kč na nákup plovoucího čerpadla,
9. obec Lubná, IČ 00287458, ve výši 60.000 Kč, na opravu zásahového
dopravního automobilu,
10. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 120.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
11. obec Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, ve výši 80.000 Kč, na nákup dýchací
techniky,
12. obec Oznice, IČ 00304140, ve výši 25.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
13. obec Pačlavice, IČ 00287580, ve výši 50.000 Kč, na opravu požární stříkačky a
na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
14. obec Prasklice, IČ 00380849, ve výši 80.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků,
15. obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 13.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
16. obec Spytihněv, IČ 00284491, ve výši 35.000 Kč, na nákup věcných prostředků
17. obec Topolná, IČ 00291421, ve výši 60.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
18. město Uherský Brod, IČ 00291463, ve výši 140 000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
19. obec Valašská Senice, IČ 00635774, ve výši 50.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a opravu zásahového dopravního automobilu,
20. obec Vrbka, IČ 47930284, ve výši 64.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků, plovoucího čerpadla a na opravu požární
stříkačky,
21. obec Záříčí, IČ 00287903, ve výši 43.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
22. obec Žlutava, IČ 00284734, ve výši 55.000 Kč, na opravu požární stříkačky.

4.

Finanční vypořádání za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R04/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0026/2010 dle přílohy č. 0170-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2010 dle
přílohy č. 0170-10-P02.
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5.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R04/10

schvaluje
1. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, strpět:
- umístění stavby tělesa pozemní komunikace na pozemcích p. č. 668/10, p. č.
668/16, p. č. 668/17, p. č. 668/22, p. č. p. 668/32, p. č. 745/2, p. č. 745/4, p. č.
1984/9, p. č. 1984/10, p. č. 1984/11, p. č. 1984/12, p. č. 1984/13, p. č. 1984/14 a p.
č. 1090/106, vše v k. ú. Nedakonice,
- umístění čerpací jímky mostu na pozemku p. č. 668/32 v k. ú. Nedakonice,
- právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem provádění oprav a
údržby umístěné stavby tělesa pozemní komunikace a čerpací jímky mostu a
odstraňování následků nehod a jiných překážek omezujících silniční provoz na
umístěné stavbě tělesa pozemní komunikace,
na dobu existence umístěné pozemní komunikace a čerpací jímky;
2. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Michala Váni a Ludmily Váňové, oba bytem Svárov 74, 687 12 Bílovice
strpět:
- umístění stavby silnice č. III/49714: Bílovice-Nedachlebice na pozemku p. č.
2605/61, 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 280 Kč;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v
Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční elektrické soustavy,
nadzemní kabelové přípojky NN v rámci stavby "Přípojka NN k RD p. Macháň" na
pozemku p. č. 2428/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí,
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 339-129/2009 pro obec Loučka a
k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozem
nadzemního vedení kabelové přípojky NN se všemi s tím spojenými zákonnými
právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v
Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční elektrické soustavy, zemního
kabelové vedení NN v rámci stavby "Zubří Starozuberská, Hubová, NNK" v
pozemku p. č. 5453, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Zubří, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 1756-184/2009 pro obec a k. ú. Zubří,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozem
zemního kabelového vedení NN se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.400 Kč + DPH;
5. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Zlín Net, a. s., se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
25313428, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- umístění a provozování nadzemního vedení optické sítě na pozemku p. č.
1119/23, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Zlín, v rozsahu dle přiložené
dokumentace polohopisu s trasou dle přílohy č. 0161-10-P01, která bude nedílnou
součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 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:
- umístění a provozování nadzemního vedení NN na pozemcích p. č. 191/1, ostatní
plocha/silnice, a p. č. 191/6, ostatní plocha/ostatní komunikace vše v k. ú.
Velíková, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 498-128_4/2009 pro
obec Zlín a k. ú. Velíková,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH.

6.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměry prodeje nemovitostí včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1628/3, trvalý travní porost,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník;
2. nemovitostí
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/1,
- p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/2,
- p. č. st. 1845/2, zastavená plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/3,
- p. č. st. 1845/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez če/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/4,
- p. č. st. 1845/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/5,
- p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/6,
- p. č. st. 1845/6, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, formou výběrového řízení dle přílohy č. 016510-P02.
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7.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků:
- p. č. 829/2, ostatní plocha,
- p. č. 829/3, ostatní plocha,
- p. č. 829/4, ostatní plocha,
- p. č. 829/5, ostatní plocha,
- p. č. 829/6, ostatní plocha,
- p. č. 829/7, ostatní plocha,
- p. č. 829/8, ostatní plocha,
- p. č. 829/9, ostatní plocha,
- p. č. 829/10, ostatní plocha,
- p. č. 829/11, ostatní plocha,
- p. č. 829/12, ostatní plocha,
- p. č. 829/13, ostatní plocha,
- p. č. 829/14, ostatní plocha,
- p. č. 829/15, ostatní plocha,
- p. č. 829/16, ostatní plocha,
- p. č. 829/17, ostatní plocha,
- p. č. 829/18, ostatní plocha,
- p. č. 829/19, ostatní plocha,
- p. č. 829/21, ostatní plocha,
- p. č. 829/22, ostatní plocha,
- p. č. 829/23, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 439 pro obec Rožnov pod
Radhoštěm a k. ú. Hážovice, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm,
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271;
2. částí pozemků:
- díl "u1" o výměře 0,08 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1740/1),
- díl "l1" o výměře 113 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1740/1),
- díl "y" o výměře 48 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1740/1),
- díl "k" o výměře 39 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1715/1),
- díl "v1" o výměře 2 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1740/1),
- díl "b" o výměře 5 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1847/1),
- p. č. 1715/8, ostatní plocha o výměře 199 m2, (oddělený z pozemku p. č. 1715/1),
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č.1367-171/2007,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov, do vlastnictví města Holešov, Masarykova
628, 769 17 Holešov, IČ 00287172;
3. 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,
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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,
do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
4. pozemku:
- p. č. 1163/2, ostatní plocha o výměře 71 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 280-128/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Brusné, do vlastnictví obce Brusné, 768 61 Brusné 93,
IČ 00287091;
5. 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,
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, do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387.
6. pozemků a jejich částí:
- 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,
- 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,
do vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
7. částí pozemků:
- dílu "g" o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p. č. 1485/1,
- 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,
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geometrickým plánem č. 941-0058/2009, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukov, k. ú. Lukov u
Zlína, do vlastnictví obce Lukov, K Lúčkám 350, 763 17 Lukov, IČ 00284173;
8. 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, do
vlastnictví města Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, IČ
00284301;
9. pozemku:
- p. č. 1609, ostatní plocha, o výměře 290 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1843-8/2010,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, do vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
10. pozemků:
- p. č. 2605/1, ostatní plocha,
- p. č. 2605/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 105 pro obec a k. ú. Nedachlebice,
do vlastnictví obce Nedachlebice, Nedachlebice 250, 687 15 Nedachlebice, IČ
00291145;
11. pozemků:
- p. č. 3250/5, ostatní plocha,
- p. č. 3250/6, ostatní plocha,
- p. č. 3250/7, ostatní plocha,
- p. č. 3250/14, ostatní plocha,
- p. č. 3250/15, ostatní plocha,
- p. č. 3250/17, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1397 pro obec a k. ú. Topolná, do
vlastnictví obce Topolná, Topolná 420, 687 11 Topolná, IČ 00291421;
B. prodej nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem nezahrnuté v kupní ceně
uhradí kupující:
1. pozemků:
- p. č. 3579/5, ostatní plocha, o výměře 32 m2,
- p. č. 3579/6, ostatní plocha, o výměře 111 m2,
- p. č. 3579/7, ostatní plocha, o výměře 63 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1602-8151/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice, do vlastnictví Antonína Hlaváče,
Valašská Bystřice 584, 756 27 Valašská Bystřice, za cenu ve výši 11.289 Kč;
2. pozemků:
- p. č. 833/11, ostatní plocha,
- p. č. 833/12, ostatní plocha,
- p. č. 833/13, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7640 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště, do vlastnictví Beďa Transport, s.r.o., Pod Svahy č. 989, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 25590731, za cenu ve výši 59.794 Kč;
3. pozemku:
- p. č. 243/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7640 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště, do vlastnictví Ing. Jiřího Křena, Březolupy 215, 687 13 Březolupy, za
cenu ve výši 293.817 Kč;
4. pozemku:
- p. č. st. 1504/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4813 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví Ing. Bohumila Valenty, Klukova
2055, 686 03 Staré Město, za cenu ve výši 13.196 Kč.
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2010 dle přílohy č. 0167-10-P18.

8.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků, případně jejich částí:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. 4433/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ
00284459;
2. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1460-43/2009,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. 4433/64, ostatní plocha, o výměře 591 m2,
- p. č. 4433/65, ostatní plocha, o výměře 317 m2,
- p. č. 4433/82, ostatní plocha, o výměře 14 m2,
- p. č. 4433/83, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 4433/85, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
- p. č. 4433/91, ostatní plocha, o výměře 47 m2,
- p. č. 4477/3, ostatní plocha, o výměře 68 m2,
- p. č. 4495/4, ostatní plocha, o výměře 34 m2,
od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
3. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1367-171/2007,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Holešov:
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- díl "i" o výměře 5 m2, oddělený z p. č. 1767,
- díl "e" o výměře 4 m2, oddělený z p. č. 1773,
- díl "s1" o výměře 0,08 m2, oddělený z p. č. 1778/3,
- díl "d" o výměře 20 m2, oddělený z p. č. 1842,
- díl "w" o výměře 10 m2, oddělený z p. č. 1735/1,
- díl "v" o výměře 87 m2, oddělený z p. č. 1738/2,
- díl "p1" o výměře 48 m2, oddělený z p. č. 1738/1,
- díl "n1" o výměře 301 m2, oddělený z p. č. 1739,
- díl "h1" o výměře 42 m2, oddělený z p. č. 1522/1,
- díl "i1" o výměře 12 m2, oddělený z p. č. 1522/2,
- díl "j1" o výměře 15 m2, oddělený z p. č. 1673,
- díl "r" o výměře 109 m2, oddělený z p. č. 1738/1,
- díl "s" o výměře 106 m2, oddělený z p. č. 1738/2,
- díl "n+p" o výměře 93 m2, oddělený z p. č. 1739,
- díl "m1" o výměře 3 m2, oddělený z p. č. 1740/4,
- díl "j" o výměře 1 m2, oddělený z p. č. 1767,
- díl "t1" o výměře 0,05 m2, oddělený z p. č. 1773,
- díl "g" o výměře 1 m2, oddělený z p. č. 1842,
od města Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172;
4. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2297-293/2008,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské Meziříčí-město:
- p. č. 766/14, ostatní plocha, o výměře 977 m2,
od města Valašké Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú.
Hážovice:
- p. č. 830/2, ostatní plocha,
- p. č. 831/3, ostatní plocha,
zapsané na LV č. 10001 od města Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí
128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březolupy a k. ú. Březolupy:
- id. podílu ve výši 1/8 z p. č. 3491/5 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2760/44 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nezdenice a k. ú. Nezdenice:
- p. č. 738 vodní plocha
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5403/3 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
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10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé
Karlovice:
- p. č. 2369/2 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 980/58, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od Statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924;
12. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1843-8/2010,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 295/8, ostatní plocha, o výměře 292 m2,
od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedachlebice:
- p. č. 2605/30, ostatní plocha,
- p. č. 2605/47, ostatní plocha,
- p. č. 2605/50, ostatní plocha,
- p. č. 2605/51, ostatní plocha,
- p. č. 2605/53, ostatní plocha,
- p. č. 2605/54, ostatní plocha,
- p. č. 2605/55, ostatní plocha,
- p. č. 2605/60, ostatní plocha,
- p. č. 2605/82, ostatní plocha,
- p. č. 2605/146, ostatní plocha,
- p. č. 2605/147, ostatní plocha,
- p. č. 2605/148, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Nedachlebice, Nedachlebice 250, 687 15
Nedachlebice, IČ 00291145;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Topolná:
- p. č. 3250/10, ostatní plocha,
- p. č. 3250/11, ostatní plocha,
- p. č. 3250/13, ostatní plocha,
- p. č. 3250/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Topolná, Topolná 420, 687 11 Topolná, IČ
00291421;
B. bezúplatným převodem staveb včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
- stavebních objektů a provozních souborů vybudovaných v rámci realizace stavby
dráhy "ČD DDC, Modernizace trati do 160 km/hod Moravský Písek - Huštěnovice",
a to SO 27-18-01 Silniční komunikace II. tř. S 9,5/60 v podjezdu km 131,510, v
délce 460 m v uzlovém úseku Zafúkané, staničení 0,400 - 0,860 km na
pozemkových parcelách č. 668/10, č. 668/16, č. 668/17, č. 668/22, č. 668/32, č.
745/2, č. 745/4, č. 1984/9, č. 1984/10, č. 1984/11, č. 1984/12, č. 1984/13, č.
1984/14 a č. 1090/106, vše v k. ú. Nedakonice, SO 27-27-02 Čerpací jímka mostu
km 131,510 a PS 27-27-01 Technologie čerpací jímky u mostu km 131,510 na
pozemkové parcele č. 668/32 v k. ú. Nedakonice, od ČR - Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČ 70994234;
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C. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1166/4 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1531 od FINE DREAM, s. r. o., U Papírny 614/9, Praha 7,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 27245039, za cenu ve výši 21.550 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Návojná a k. ú. Návojná:
a)
- p. č. 1986/13, ostatní plocha,
- p. č. 1986/22, ostatní plocha,
- p. č. 1986/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 43 od Marie Častulíkové, bytem Kamenec 834, Brumov,
763 31 Brumov-Bylnice 1, a Marie Oharkové, bytem Na Uličce 1362, 765 02
Otrokovice, za cenu ve výši 177.760 Kč;
b)
- p. č. 1986/7, ostatní plocha,
- p. č. 1986/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 177 od Jany Večerové, bytem Návojná 39, 763 32 Nedašov
za cenu ve výši 6.040 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velký Ořechov a k. ú. Velký Ořechov:
- p. č. 1505/48, ostatní plocha,
- p. č. 1520/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 259 od Zdeňka Hasoně, bytem třída 3. května 803,
Malenovice, 763 02 Zlín 4
za cenu ve výši 6.040 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
a)
- p. č. 8759, ostatní plocha,
- p. č. 11149/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1291 od Jarmily Martinkové, bytem Dědina 28, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 2.300 Kč;
b)
- p. č. 11064, ostatní plocha,
- p. č. 11065, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3341 od Boženy Peprníčkové, bytem Kunovská 73, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 1.800 Kč;
c)
- p. č. 11072, ostatní plocha,
- p. č. 11073, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3345 od Dany Šarfové, bytem L. Váchy 168, 760 01 Zlín cenu
ve výši 2.400 Kč;
d)
- p. č. 11148/3, ostatní plocha,
- p. č. 11148/23, ostatní plocha,
- p. č. 11149/35, ostatní plocha,
- p. č. 11151/3, ostatní plocha,
- p. č. 11153/11, ostatní plocha,
- p. č. 11153/33, ostatní plocha,
- p. č. 11154/30, ostatní plocha,
- p. č. 11154/34, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 10001 od obce Ostrožská Nová Ves, se sídlem Dědina 161,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, za cenu ve výši 24.750 Kč;
e)
- p. č. 11151/65, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3325 od Pavla Páče, bytem Ostrožská Lhota 28, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 2.300 Kč;
f)
- p. č. 11153/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2271 od Ludmily Chmelařové, bytem Ostrožská Lhota 193,
687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 2.200 Kč;
g)
- p. č. 11154/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2400 od Jana Turčinka a Boženy Turčinkové, oba bytem
Ostrožská Lhota 397, 687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 1.650 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
a)
- p. č. 4549/8, ostatní plocha,
- p. č. 4553/17, ostatní plocha,
- p. č. 4555/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Ostrožská Nová Ves, se sídlem Dědina 161,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, za cenu ve výši 1.650 Kč;
b)
- p. č. 4173, ostatní plocha,
- p. č. 4489, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1812 od města Uherský Ostroh, se sídlem Zámecká 24, 687
24 Uherský Ostroh, IČ 00291480, za cenu ve výši 1.000 Kč;
c)
- p. č. 4293, ostatní plocha,
- p. č. 4551/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2193 od Antonína Hrušky, bytem Dlouhá 417, 687 24 Uherský
Ostroh, Pavla Hrušky, bytem V Zahradách 321, 687 24 Uherský Ostroh, Jiřiny
Hruškové, bytem Zemědělská 17, 687 24 Uherský Ostroh za cenu ve výši 3.600
Kč;
d)
- p. č. 4366, ostatní plocha,
- p. č. 4551/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2202 od Bohumila Zajíčka, bytem Zemědělská 15, 687 24
Uherský Ostroh, Františky Zajíčkové, bytem Sídliště 816, 687 24 Uherský Ostroh
za cenu ve výši 5.050 Kč;
e)
- p. č. 4503, ostatní plocha,
- p. č. 4553/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2216 od Ivany Zámečníkové, bytem Hradišťská 250, 687 24
Uherský Ostroh za cenu ve výši 1.600 Kč;
f)
- p. č. 4505, ostatní plocha,
- p. č. 4553/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1274 od Zdeňka Mahdala a Ireny Mahdalové, oba bytem
Šaripova 1804, 688 01 Uherský Brod za cenu ve výši 1.600 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
a)
- p. č. 1520/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2191 od Boženy Peprníčkové, bytem Kunovská 73, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 1.650 Kč;

14/44

R04/10
PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY

b)
- p. č. 1520/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2197 od Dany Šarfové, bytem L. Váchy 168, 760 01 Zlín za
cenu ve výši 1.050 Kč;
c)
- p. č. 1518/19, ostatní plocha,
- p. č. 1519/10, ostatní plocha,
- p. č. 1519/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1795 od obce Ostrožská Nová Ves, se sídlem Dědina 161,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, za cenu ve výši 2.050 Kč;
d)
- p. č. 1515/10, ostatní plocha,
- p. č. 1516/38, ostatní plocha,
- p. č. 1517/19, ostatní plocha,
- p. č. 1517/21, ostatní plocha,
- p. č. 1518/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Uherský Ostroh, se sídlem Zámecká 24, 687
24 Uherský Ostroh, IČ 00291480, za cenu ve výši 5.400 Kč;
e)
- p. č. 1518/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 87 od Ing. Vlasty Elknerové, bytem Pod Vinohrady 344, 686
01 Uherské Hradiště - Sady za cenu ve výši 1.800 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
a)
- p. č. 3304/20, ostatní plocha,
- p. č. 3304/110, ostatní plocha,
- p. č. 8158/7, ostatní plocha,
- p. č. 8160/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2472 od Ing. Marcely Uhlířové, bytem Novoveská 1080, 687
25 Hluk za cenu ve výši 47.480 Kč;
b)
- p. č. 3304/83, ostatní plocha,
- p. č. 8161/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3217 od Ing. Jana Straňáka, bytem Antonínská 384, 687 25
Hluk a Jitky Straňákové, bytem Novoveská 484, 687 25 Hluk za cenu ve výši
5.130 Kč;
c)
- p. č. 8158/9, ostatní plocha,
- p. č. 8160/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3646 od Jany Polákové, bytem Hlavní 500, 687 25 Hluk za
cenu ve výši 12.280 Kč;
d)
- p. č. 8158/19, ostatní plocha,
- p. č. 8159/16, ostatní plocha,
- p. č. 8160/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 326 od Ing. Jana Straňáka, bytem Antonínská 384, 687 25
Hluk za cenu ve výši 5.590 Kč;
e)
- p. č. 8158/24, ostatní plocha,
- p. č. 8160/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3778 od Mgr. Jarmily Štefaníkové, bytem Na Bělince 1631,
686 04 Kunovice za cenu ve výši 16.960 Kč;
f)
- p. č. 8161/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2899 od Jiřího Suchánka a Marie Suchánkové, oba bytem
Antonínská 723, 687 25 Hluk za cenu ve výši 2.380 Kč;
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8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Lhota a k. ú. Ostrožská
Lhota:
a)
- p. č. 4695/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1376 od Jarmily Martinkové, bytem Dědina 28, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 450 Kč;
b)
- p. č. 4656/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1377 od obce Ostrožská Nová Ves, se sídlem Dědina 161,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, za cenu ve výši 500 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březolupy a k. ú. Březolupy:
a)
- p. č. 757/29, orná půda,
zapsaného na LV č. 621 od Dany Červenkové, bytem Březolupy 384, 687 13
Březolupy za cenu ve výši 350 Kč;
b)
- p. č. 757/59, orná půda,
zapsaného na LV č. 592 od Marie Poláčkové, bytem Nádražní 1397, 765 02
Otrokovice, Ing. Františka Vyorálka, bytem Holubova 803/10, 638 00 Brno - Lesná
za cenu ve výši 5.500 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Traplice a k. ú. Traplice:
- p. č. 3132/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 104 od Josefa Kupce, bytem Jankovice 79, 687 04 Traplice za
cenu ve výši 3.520 Kč;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 346-126/2007,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Traplice:
- p. č. 1530/3, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
od Josefa Kupce, bytem Jankovice 79, 687 04 Traplice za cenu ve výši 160 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
a)
- p. č. 1530/10, ostatní plocha,
- p. č. 1530/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 481 od Římskokatolické farnosti Bílovice, se sídlem Bílovice
42, 687 12 Bílovice, IČ 46257969, za cenu ve výši 15.350 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nedachlebice a k. ú. Nedachlebice:
a)
- p. č. 2605/112, ostatní plocha,
- p. č. 2605/113, ostatní plocha,
- p. č. 2605/120, ostatní plocha,
- p. č. 2605/121, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 902 od Římskokatolické farnosti Bílovice, se sídlem Bílovice
42, 687 12 Bílovice, IČ 46257969, za cenu ve výši 3.820 Kč;
b)
- p. č. 2605/59, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 324 od Ing. Zdeňka Řezníčka, bytem Nedachlebice 233, 687
12 Bílovice a Ing. Miroslavy Řezníčkové, bytem Nedachlebice 233, 687 12 Bílovice
za cenu ve výši 760 Kč;
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c)
- p. č. 2605/137, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 225 od Alice Bystroňové, bytem Břenkova 2964/19, 700 30
Ostrava–Zábřeh, Josefy Čevelové, bytem Nedachlebice 189, 687 12 Bílovice,
Antonína Hrbáčka, bytem Komenského 42, 373 33 Nové Hrady, manželů Jana a
Jany Hrbáčkových, oba bytem Svárov 79, 687 12 Bílovice, Rostislava Hrbáčka,
bytem Pavlovova 2630/23, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Marie Staníkové, bytem
Masarykova 1184, 763 02 Zlín-Malenovice za cenu ve výši 5.220 Kč;
d)
- p. č. 2605/145, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 89 od Markéty Krušoftové, bytem Očadlíkova 642/44, 769 01
Holešov, Gabriely Kubové, bytem Slunečná 367, 250 83 Škvorec, Ilony Pelcové,
bytem Koldům 1580, 436 01 Litvínov, Karla Režňáka ml., bytem Dukelská 567, 768
24 Hulín, Karla Režňáka st., bytem Dukelská 567, 768 24 Hulín, Josefa Škrabala,
bytem Včelary 317, 687 12 Bílovice za cenu ve výši 13.760 Kč;
D. dohodami o narovnání v rozsahu a dle podmínek uvedených v přílohách č.
0163-10-P01 a č. 0163-10-P02;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0099/Z05/09 ze dne
17.06.2009 - v bodu C. 34. písm. ad);
III. schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich
součástí a příslušenství úplatným převodem pozemků vedených v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Ostrožská Nová Ves:
- podíl id. 1/2 p. č. 11041, ostatní plocha, silnice,
od Antonie Dacové, bytem Obránců míru 316/22, 690 06 Charvátská Nová Ves za
cenu ve výši 575 Kč;
předává
nemovitosti po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke
dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření, a to nemovitosti:
- uvedené pod body I. A. 1.-3., 5.-10., 13.-14., B., C. tohoto usnesení příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860;
- uvedené pod bodem I. A. 4. tohoto usnesení příspěvkové organizaci Gymnázium
Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí, IČ
00843369;
- uvedené pod bodem I. A. 11. tohoto usnesení příspěvkové organizaci Základní
škola Zlín - Mostní, Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČ 61716391;
- uvedené pod bodem I. A. 12. tohoto usnesení příspěvkové organizaci Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
00092126.
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9.

Slavnostní stuha k praporům pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R04/10

souhlasí
s grafickým návrhem slavnostní stuhy dle přílohy č. 0164-10-P01 pro:
1. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje;
2. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Zlínského
kraje;
ukládá
Odboru Kancelář hejtmana zajistit zhotovení slavnostních stuh pro:
1. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje;
2. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Zlínského
kraje v termínu do 19.04.2010.

10.

Informace občanům prostřednictvím TV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R04/10

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo na tvorbu a odvysílání televizních pořadů „Magazín
Zlínského kraje“ mezi Zlínským krajem a společností J. D. Production, s. r. o., se
sídlem Mariánské náměstí 46, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 25592939;
2. uzavření dodatku č. 1 k licenční smlouvě na vysílání pořadů a využití práv k nim
uzavřené se společností RTA s. r. o., odštěpný závod RTA Zlín, se sídlem Filmová
174, 762 01 Zlín-Kudlov dle přílohy č. 0166-10-P02.

11.

Metodický pokyn MP/14 - Pravidla pro poskytování odměn občanům za práci
v orgánech zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. metodický pokyn MP/14/04/09 - Pravidla pro poskytování odměn občanům za
práci v orgánech zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje dle přílohy č.
0202-10-P01;
2. navýšení odměn členům Kontrolního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje za
práci v II. pololetí roku 2009 ve výši dle přílohy 0202-10-P02.
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12.

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R04/10

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 662/3/150/266/12/09
s názvem "Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště - oprava střechy" dle příloh č. 0153-10P01 až č. 0153-10-P03 o celkových nákladech 11.000.000 Kč.

13.

Školství - Dodatky k investičním záměrům, smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R04/10

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
456/3/150/177/04/08 - 02/10/09 "Střední průmyslová škola Otrokovice,
Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství" o
celkových nákladech 13.110.000 Kč dle příloh č. 0155-10-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
420/3/150/163/02/08 - 02/02/10 "Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,
Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém
průmyslu ve Vsetíně" o celkových nákladech 62.339.000 Kč dle příloh č. 0155-10P02;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
476/3/150/185/05/08 - 01/02/10 "Střední průmyslová škola Uherský Brod, Centrum
pro výuku hi-technologií" o celkových nákladech 52.236.000 Kč dle příloh č. 015510-P03;
4. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Dětský
domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, na realizaci
investičního záměru "Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola
Zlín – Rekonstrukce budovy školy" ve výši 15.395.000 Kč dle přílohy č. 0155-10P04;
5. poskytnutí investiční dotace ve výši 117.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, na realizaci projektu "Přeshraniční
systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství", za podmínek
uvedených v příloze č. 0155-10-P05;
6. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Střední
odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ
13643878, na realizaci projektu "Regionální centrum odborného vzdělávání ve
strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně" ve výši 644.000 Kč dle přílohy
č. 0155-10-P06, za podmínky schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
7. poskytnutí investiční dotace ve výši 129.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu "Centrum pro
výuku hi-technologií", za podmínek uvedených v příloze č. 0155-10-P07;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0023/2010 dle přílohy č. 0155-10-P11;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0028/2010 dle přílohy č. 0155-10-P12;
10. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové organizace:
a) Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, dle přílohy č. 0155-10-P13,
b) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č.
0155-10-P14,
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c) Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0155-10P15;
doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení návratné finanční výpomoci:
a) o částku 3.491.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, IČ 61716677, na projekt "Přeshraniční systém inovačního vzdělávání
ve středním odborném školství" dle přílohy č. 0155-10-P08,
b) o částku 31.012.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na akci "Regionální centrum odborného
vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu" dle přílohy č. 0155-10-P09,
c) o částku 5.640.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Uherský Brod, IČ 14450437, na akci "Centrum pro výuku hi-technologií" dle přílohy
č. 0155-10-P10;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace příspěvkové
organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01
Vsetín, IČ 13643878, na realizaci projektu "Regionální centrum odborného
vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně " ve výši 644.000
Kč dle přílohy č. 0155-10-P06.

14.

Školství - SOŠ Luhačovice - stavební úpravy a nástavba budovy školy zpracování projektové dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R04/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce „SOŠ Luhačovice - stavební
úpravy a nástavba budovy školy“ - zpracování projektové dokumentace dle přílohy
č. 0154-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč KB projekt, s. r. o., se
sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893;
2. uzavření smlouvy s uchazečem KB projekt s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760
01 Zlín, IČ 25507893, dle přílohy č. 0154-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybraným uchazečem
dle přílohy č. 0154-10-P02 v termínu do 31.03.2010.

15.

Zdravotnictví - KNTB a. s. - Výstavba parkovacího domu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R04/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s uchazečem ve sdružení "Sdružení - Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. Zlín Výstavba parkovacího domu" ustanoveným smlouvou
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o sdružení uzavřenou dne 23.09.2009 mezi POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám
3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389, a TM Stav spol. s r. o., se sídlem Jasenice č. p.
729, 755 01 Vsetín, IČ 48399477, dle přílohy č. 0157-09-P01.

16.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – Výjezdové
stanoviště Bystřice pod Hostýnem - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R04/10

bere na vědomí
a) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky
s názvem „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – Výjezdové stanoviště
Bystřice pod Hostýnem“ - výběr dodavatele, dle přílohy č. 0158-10-P01;
b) vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace:
HLAVA - STAVBY s. r. o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod
Hostýnem 74, PSČ 768 41, IČ 26950421, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – Výjezdové stanoviště
Bystřice pod Hostýnem“ - výběr dodavatele, číslo zakázky: VZ/2009/6/140/04;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PSG-International a. s., se sídlem
Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 765 02, IČ 13694341,
2. uzavření smlouvy s uchazečem PSG-International a. s., se sídlem Otrokovice,
Napajedelská 1552, PSČ 765 02, IČ 13694341, dle přílohy č. 0158-10-P02;
ukládá
1. 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 „Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje – Výjezdové stanoviště Bystřice pod Hostýnem“ - výběr
dodavatele, plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, a dle mandátní smlouvy v termínu do 31.05.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu k veřejné zakázce
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – Výjezdové stanoviště Bystřice
pod Hostýnem“ - výběr dodavatele, s vybraným uchazečem v termínu do
22.03.2010, dle přílohy č. 0158-10-P02.

17.

Sociální služby - dodatky k investičním záměrům a smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R04/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
419/3/100/060/03/08 - 01/10/09 "Sociální služby Vsetín, p. o., DS Karolinka Zlepšení kvality bydlení pro seniory se zvýšenou ošetřovatelskou péčí" dle příloh č.
0156-10-P01 až č. 0156-10-P03;
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2. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0156-10-P04;
3. odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na
rok 2010, dle přílohy č. 0156-10-P10;
4. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
321/3/100/052/10/06-03/02/10 "Sociální služby Uherské Hradiště - Vznik oddělení
pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory Buchlovice" dle přílohy č. 015610-P05 až č. 0156-10-P06;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení návratné finanční výpomoci:
a) o částku 2.397.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, na akci „Zlepšení kvality bydlení pro seniory se zvýšenou
ošetřovatelskou péčí" dle přílohy č. 0156-10-P07,
b) o částku 6.723.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, na akci „Zlepšení kvality služeb pro seniory se specifickými
potřebami" dle přílohy č. 0156-10-P08,
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.508.000 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. - Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro
seniory Buchlovice" dle přílohy č. 0156-10-P09;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2010 dle přílohy č. 0156-10-P11.

18.

Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R04/10

schvaluje
dodatek č. 4 ke "Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava", s
názvem "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 I. etapa, dle
přílohy č. 0159-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu dodatek č. 4 ke
"Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava", s názvem "Zvyšování absorpční
kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 I. etapa", dle přílohy č. 0159-10-P01 v
termínu do 19.04.2010.
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19.

Projekt "Inovační firma Zlínského kraje" - dodatek ke smlouvě o partnerství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R04/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství k soutěži "Inovační firma Zlínského
kraje" pro rok 2009 mezi Zlínským krajem a občanským sdružením "SDRUŽENÍ
PRO ROZVOJ ZLÍNSKÉHO KRAJE", IČ 70858039, dle přílohy č. 0152-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2010 dle
přílohy č. 0152-10-P02.

20.

Přesuny finančních prostředků v rámci Odboru investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R04/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0017/2010 dle přílohy č. 0150-10-P01;
ukládá
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na akci "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - přístavba depozitáře v Otrokovicích - 1.
etapa" odvod z investičního fondu ve výši 800.000 Kč, a to ve 2 splátkách:
a) 500.000 Kč k 31.10.2010,
b) 300.000 Kč k 06.12.2010;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/005/2010 dle
přílohy č. 0150-10-P03.

21.

Kontaktní centrum pro východní trhy - informace o činnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R04/10

bere na vědomí
výroční zprávu Kontaktního centra pro východní trhy za rok 2009 dle přílohy č.
0149-10-P01.
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22.

Úprava příjmů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství v roce
2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2010 dle
přílohy č. 0137-10-P01.

23.

Projektový záměr: "Komplexní odbavovací řídicí a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R04/10

schvaluje
1. "Vstupní koncepční dokument absorbující oblasti podpory ROP SM a
Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0136-10-P04;
2. projektový záměr integrovaného projektu Komplexní odbavovací řídicí a
informační systém veřejné hromadné dopravy dle přílohy č. 0136-10-P01;
3. projektový záměr a finanční rámec individuálního projektu Komplexní
odbavovací řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji
dle příloh č. 0136-10-P02 a č. 0136-10-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat INTEGROVANÝ
projekt KORIS - Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji v souladu s projektovým záměrem do
konečné podoby a v termínu do 23.03.2010 předložit do výzvy 18/2010 k
předkládání žádostí Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava včetně všech povinných příloh dle přílohy č. 0136-10-P01;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat INDIVIDUÁLNÍ
projekt KORIS - Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském krajiv souladu s projektovým záměrem do konečné
podoby žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava včetně všech povinných příloh a v termínu do
23.03.2010 předložit do výzvy 18/2010 k předkládání žádostí dle přílohy č. 013610-P02;
zřizuje
1. řídicí výbor jako pracovní skupinu pro realizaci INTEGROVANÉHO projektu
KORIS - Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné hromadné
dopravy ve Zlínském kraji;
2. řídicí výbor jako pracovní skupinu pro realizaci INDIVIDUÁLNÍHO projektu
KORIS - Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné
dopravy ve Zlínském kraji;
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jmenuje
1. členy řídicího výboru pro realizaci INTEGROVANÉHO projektu KORIS Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve
Zlínském kraji ve složení: členové - Ing. Jaroslav Drozd, Mgr. Milan Filip, Ing.
Emilie Slavíková, Ing. Jana Koldová, Ing. Věra Fuksová, Ing. Zdeněk Procházka,
Ing. Zdeněk Blažek, Ing. Marie Cepková, Ing. Martin Habuda, Ing. Michal Zlámal;
tajemník - Ing. Tomáš Marek;
2. členy řídicího výboru pro realizaci INDIVIDUÁLNÍHO projektu KORIS Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve
Zlínském kraji ve složení: členové - Ing. Jaroslav Drozd, Mgr. Milan Filip, Ing. Jana
Koldová, Ing. Věra Fuksová, Ing. Jiří Šošolík, Ing. Zdeněk Procházka, Ing. Josef
Růčka, Ing. Luděk Ferenc, Ing. Ludvík Urban, Vladimír Místecký Marek Šindler;
tajemník - Ing. Tomáš Marek;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2010 dle
přílohy č. 0136-10-P05.

24.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. D/0423/2009/DOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R04/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/0423/2009/DOP, mezi Zlínským
krajem, jako objednatelem, a společností UDIMO, spol. s r. o., se sídlem Sokolská
tř. 8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 44740069, jako dodavatelem, dle
přílohy č. 0135-10-P01.

25.

Projekt: "Trenčiansky a Zlínský kraj v historických souvislostech a dnes"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R04/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0529/R14/09 ze dne 15.06.2009 - část schvaluje
a část ukládá, bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční
rámec projektu „Trenčiansky a Zlínský kraj v historických souvislostech a dnes“ dle
příloh č. 0565-09-P01 a č. 0565-09-P02 a uložila 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;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.
0155/Z07/09 ze dne 16.09.2009 - část schvaluje, bod 1, kterým Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválilo zajištění spolufinancování projektu "Trenčiansky a Zlínský
kraj v historických souvislostech a dnes" ve výši 269.997 Kč partnerovi projektu
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Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ 00092126
dle přílohy č. 0565-09Z-P02.

26.

Projekt: "Evropská jantarová stezka"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R04/10

bere na vědomí
neschválení projektové žádosti "Evropská jantarová stezka" k financování v rámci
druhé výzvy Operačního programu Nadnárodní spolupráce 2007-2013 Programu
STŘEDNÍ EVROPA;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2010 dle
přílohy č. 0175-10-P01.

27.

Projekt: "Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a
udržitelný rozvoj pohraničí!"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R04/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.11.2009 č. 1120/R24/09, kterým Rada
Zlínského kraje:
a) schválila projektový rámec a finanční rámec projektu "Hledáme společné řešení
na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" dle příloh č. 1089-09P01 a č. 1089-09-P02;
b) uložila:
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a ředitelce Energetické agentury
Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dopracovat projekt "Hledáme společné
řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 1089-09-P01 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí podpory na projekt z Operačního programu Přeshraniční spolupráce
SR-ČR 2007-2013 na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do
31.03.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů doložit všechny podklady
potřebné k žádosti o poskytnutí podpory předkladateli projektu Trenčianskému
samosprávnemu kraji, IČ 36126624, v termínu do 31.03.2010;
c) doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy Operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 za účelem realizace projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!", jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem kraje a platným
Programem rozvoje území Zlínského kraje;
2. zabezpečení realizace projektu "Hledáme společné řešení na ochranu životního
prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" po schválení žádosti o návratnou finanční
pomoc;
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3. zajištění spolufinancování projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" ve výši 1.100.000 Kč pro Zlínský
kraj (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů Zlínského kraje v projektu) z
prostředků Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 1089-09-P02;
4. zajištění spolufinancování ve výši 250.000 Kč formou dotace pro Energetickou
agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313 (tj. 10 % z celkových uznatelných
nákladů Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., v projektu) z prostředků
Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 1089-09-P02 na realizaci projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!";
5. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 765.000 Kč Energetické agentuře
Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 1089-09-P02 za podmínky
schválení projektu "Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a
udržitelný rozvoj pohraničí!" k financování z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce SR - ČR 2007-2013;
6. partnerství mezi Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem, IČ
36126624, při přípravě a realizaci projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" dle podmínek stanovených
dohodou o spolupráci dle přílohy č. 1089-09-P04;
7. "Prehlasenie o partnerstve" mezi Zlínským krajem a Trenčianskym
samosprávnym krajem, IČ 36126624, dle přílohy č. 1089-09-P03 k projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!";
8. uzavření dohody o spolupráci na projektu v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 mezi Zlínským
krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem, IČ 36126624, dle přílohy č. 108909-P04 za podmínky schválení projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" k financování z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze
dne 16.12.2009 č. 0209/Z09/09, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo:
1. předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy Operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 za účelem realizace projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!", jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem kraje a platným
Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje;
2. zabezpečení realizace projektu "Hledáme společné řešení na ochranu životního
prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" po schválení žádosti o nenávratný finanční
příspěvek;
3. zajištění spolufinancování projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" ve výši 1.100.000 Kč pro Zlínský
kraj (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů Zlínského kraje v projektu) z
prostředků Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 1089-09Z-P02;
4. zajištění spolufinancování ve výši 250.000 Kč formou dotace pro Energetickou
agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, (tj. 10 % z celkových uznatelných
nákladů Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., v projektu) z prostředků
Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 1089-09Z-P02 na realizaci projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!";
5. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 765.000 Kč Energetické agentuře
Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 1089-09Z-P02, za podmínky
schválení projektu "Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a
udržitelný rozvoj pohraničí!" k financování z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce SR - ČR 2007-2013;
6. partnerství mezi Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajom, IČ
36126624, při přípravě a realizaci projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
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životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" dle podmínek stanovených
dohodou o spolupráci dle přílohy č. 1089-09Z-P04;
7. "Prehlasenie o partnerstve" mezi Zlínským krajem a Trenčianskym
samosprávnym krajom, IČ 36126624, dle přílohy č. 1089-09Z-P03 k projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!";
8. uzavření dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 mezi Zlínským
krajem a Trenčianskym samosprávnym krajom, IČ 36126624, dle přílohy č. 108909Z-P04, za podmínky schválení projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" k financování z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013.

28.

Veřejná zakázka "Plány péče pro EVL Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R04/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Plány péče pro EVL Zlínského kraje“ formou
otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0141-10-P01 až č. 0141-10-P06;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Magdaléna
Šnajdarová, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - JUDr. Kateřina Lisá, Ing.
Miluše Poláková, Ing. David Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa;
3. hodnoticí komisi ve složení: RNDr. Alan Urc, Milena Kovaříková, Ing. Martin
Kobzáň, Martina Hromečková, DiS., Mgr. Magdaléna Šnajdarová a náhradníky Ing. Jaroslav Hrabec, Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Jitka Homolková, Ph.D., Ing. David
Neulinger, Ing. Miluše Poláková;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Plány péče pro EVL Zlínského kraje“ dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v termínu do 06.04.2010.

30.

PF08-09 Podprogram pro začínající včelaře - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R04/10

bere na vědomí
vyhodnocení PF08-09 Podprogram pro začínající včelaře pro rok 2009 dle přílohy
č. 0147-10-P01.
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31.

Energetická agentura ZK - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci,
dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o. p. s. IČ 27688313, dle přílohy č. 0144-10-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3090/2009/STR s
Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s. IČ 27688313, dle přílohy č. 014410-P03.

32.

Energetická agentura ZK - výroční zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R04/10

bere na vědomí
1. výroční zprávu Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., za rok 2009, dle
příloh č. 0142-10-P01 a č. 0142-10-P02;
2. zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009 dle příloh č. 0142-10-P03
a č. 0142-10-P04.

33.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změny č. 28 až č. 31

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změny č. 28, 29, 30 a 31 plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje dle příloh č. 0145-10-P01 až č. 0145-10P04:
- v části kanalizace obce Lhota
- v části zásobování vodou obcí Kelníky, Svárov a Zlámanec,
- v části odkanalizování obce Velké Karlovice
- v části odkanalizování obce Velký Ořechov .

34.

Projekt: "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R04/10

schvaluje
projektový rámec a finanční rámec projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve
Zlínském kraji dle příloh č. 0173-10-P01 a č. 0173-10-P02;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt Zvyšování
kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji včetně všech povinných příloh v
souladu s projektovým rámcem a finančním rámcem, dle příloh č. 0173-10-P01 a č.
0173-10-P02, do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost v termínu do 11.03.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji v termínu do 08.04.2010.

35.

Veřejná zakázka "Zhotovení projektové dokumentace na akci: Příprava
fyzických osob vhodných stát se osvojiteli a pěstouny k přijetí dítěte do
rodiny"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R04/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce „Zhotovení projektové
dokumentace na akci "Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny k přijetí dítěte do rodiny" dle přílohy č. 0174-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč STROP o. s., Dlouhá
2699, 760 01 Zlín, IČ 26590620,
2. uzavření smlouvy s uchazečem STROP o. s., Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, IČ
26590620, dle přílohy č. 0174-10-P02.

36.

PF05-10 Podprogram na podporu integrace romské komunity ve ZK v roce
2010 - schválení dotací a podpora terénní práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R04/10

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF05-10 Podprogram na
podporu integrace romské komunity ve Zlínském kraji v roce 2010 ve výši:
a) 84.000 Kč občanskému sdružení Rodičovské sdružení Na cestě, Vsetín, IČ
70907668, na projekt PF-05-10/014 „Děláme to, co nás baví....“;
b) 70.000 Kč občanskému sdružení Aver dživipen, Vsetín, IČ 27059120, na projekt
PF-05-10/017 „Nezapomenout, to co umíme“;
c) 40.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-0510/018 „JILESTAR“;
d) 63.000 Kč ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod, IČ 70932310, na projekt PF-05-10/19
„Větrník“;
e) 50.000 Kč občanskému sdružení Cyrillos, Vsetín, IČ 26653826, na projekt PF05-10/020 „Kampaň proti rasismu United Colours oFsetín 10“;
f) 100.000 Kč Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-05-10/021
„Most mezi školou a rodinou“;
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g) 93.000 Kč občanskému sdružení Romani godži, Vsetín, IČ 28555066, na projekt
PF-05-10/022 „Pohybem ke zdraví, vzděláním k dorozumění“;
2. neposkytnutí dotace v rámci PF05-10 Podprogram na podporu integrace romské
komunity ve Zlínském kraji v roce 2010:
a) ZŠ a MŠ Vsetín, IČ 70238898, na projekt PF-05-10/013 „Využití kulturní a
uměleckých činností a jejich prezentace k utváření pozitivních vlastností osobnosti
u romských dětí v souvislosti s jejich výchovnými a vzdělávacími potřebami“;
b) Středisko volného času, Holešov, IČ 75088606, na projektu PF05-10/015
„Asistent volnočasových aktivit romských dětí“,
c) Charita Vsetín, IČ 44740778, na projektu PF05-10/16 na projekt „Společně
hravě a zdravě“;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí přímé neinvestiční dotace ve výši
400.000 Kč občanskému sdružení ARGO, SPOLEČNOST DOBRÉ VŮLE, ZLÍN, IČ
00568813, na podporu „Terénní práce v romské komunitě ve Zlínském kraji v roce
2010“ dle přílohy č. 0199-10-P03.

37.

PF06-10 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na
úseku občanské společnosti - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R04/10

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF06-10 Podprogram na podporu
nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce
2010 ve výši:
a) 80.000 Kč o. s. Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, o. s., IČ 26631539, na
projekt PF-06-10/023 „Provoz dobrovolnického centra“;
b) 80.000 Kč Maltézské pomoci, o. p. s., Praha, IČ 26708451, na projekt PF-0610/024 „Pomoc seniorům, zdravotně postiženým, nemocným a rodinám, které o ně
pečují; Rozvoj programu „Pět P“ a dobrovolnické služby na území Zlínského kraje“;
c) 85.000 Kč Charitě Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, na projekt PF-0610/026 „Koordinace a organizace dobrovolnictví v Charitě Svaté rodiny
Luhačovice“;
d) 85.000 Kč o. s. Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068, na projekt PF-0610/027 „Výchova a vzdělávání dobrovolníků“;
e) 85.000 Kč o. s. ADRA, Praha, IČ 61388122, na projekt PF-06-10/030
„Dobrovolníci pro seniory a postižené“;
f) 85.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-0610/031 „DHC-Dobrovolnické a humanitární centrum“;
2. neposkytnutí dotace v rámci PF06-10 Podprogram na podporu nestátních
neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2010
subjektům:
a) Samari, Zlín, IČ 22671951, na projekt PF-06-10/025 „Koordinace dobrovolných
aktivit“;
b) Diakonii ČCE-středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, na projekt PF06109/028 „Organizce dobrovolnické činnosti“;
c) Středisku rané péče EDUCO Zlín, o. s., IČ 26986728, na projekt PF-06-10/029
„Žijeme tu společně“.
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38.

PF07-10 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti sociálně patologických jevů - schválení dotací a žádost o státní dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R04/10

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-10 Podprogram na
podporu nestátních neziskových organizací v oblasti sociálně patologických jevů
ve výši:
a) 50.000 Kč občanskému sdružení NADĚJE o. s., pobočka Zlín, IČ 00570931, na
projekt PF-07-10/028 „Středisko Naděje Vizovice“;
b) 50.000 Kč občanskému sdružení Unie Kompas, Zlín, IČ 67028144, na projekt
PF-07-10/029 „Volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež v T klubu"
c) 60.000 Kč občanskému sdružení NA CESTĚ, Vsetín, IČ 70640548, na projekt
PF-07-10/031„KŘIŽOVATKY“;
f) 100.000 Kč občanskému sdružení Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068,
na projekt PF-07-10/033 „NEALKODISKOTÉKY“;
g) 75.000 Kč občanskému sdružení Jaspis, Kroměříž, IČ 26655535, na projekt PF07-10/038 „Jaspis je tu pro Tebe!“;
h) 105.000 Kč obecně prospěšné společnosti Březiny o.p.s., Kateřinice, IČ
27833968, na projekt PF-07-10/049 „Aktivní mládež - zdravá obec II“;
i) 80.000 Kč občanskému sdružení Madio, Zlín, IČ 26572702, na projekt PF-0710/051 „PREVENTIVNÍ PROGRAMY“;
2. neposkytnutí dotace v rámci PF-07-10 Podprogram na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti sociálně patologických jevů v roce 2010
subjektům:
a) Dům Ignáce Stuchlého SKM, o. s., Fryšták, IČ 67026346, na projekt PF-0710/027 "Orientační dny";
b) Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-07-10/035 „Pohni
kostrou“;
c) občanské sdružení M2M, Zlín, IČ 26550814, na projekt PF-07-10/037 "Mladí pro
mladé";
d) Nadační fond při speciální škole pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, IČ
28269501, na projekt PF-07-10/039 „Rehabilitačně-adaptační pobyty pro děti se
sluchovým postižením";
e) občanskému sdružení AKROPOLIS, Uherské Hradiště, IČ 28552709, na projekt
PF-07-10/043 „Bezpečně na Internet“ a na projekt PF-07-10/045 "Šikana mě
netrápí";
3. podání Žádosti o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality
- 2010 dle přílohy č. P04 Ministerstvu vnitra ČR;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
rámci PF07-10 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti sociálně patologických jevů v roce 2010 ve výši:
a) 210.000 Kč občanskému sdružení R-Ego Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-10/030 „Činnost Poradenského centra R-Ego“;
b) 410.000 Kč občanskému sdružení Podané ruce, o. s., Praha, IČ 60557621, na
projekt PF-07-10/032 "Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní,
poradenské a terénní služby";
c) 205.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-10/040
"Kontaktní a poradenské centrum PLUS";
d) 180.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-10/041
"Terénní program";
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e) 205.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt
10/042 „K centrum Zlín“;
f) 180.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt
10/044 „Streetwork Zlín“;
g) 205.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na
PF-07-10/047 „Kontaktní centrum Klíč“;
h) 190.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na
PF-07-10/048„Terénní programy Agarta“.

39.

Sociální služby - změna závazných ukazatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R04/10

schvaluje

PF-07PF-07projekt
projekt

změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace zřízené Zlínským
krajem v oblasti sociálních služeb dle přílohy č. 0172-10-P01, navýšení příspěvku
na provoz o 37.000 Kč na celkovou výši 48.000 Kč u příspěvkové organizace
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, IČ 49562991.

40.

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0171-10P01.

41.

Zapojení finančních prostředků do rozpočtu Zlínského kraje roku 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2010 dle
přílohy č. 0178-10-P01.

42.

Zdravotnictví - změna zřizovací listiny ZZS ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, dle přílohy č. 0177-10-P01.
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43.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R04/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2010 dle přílohy č. 0184-10-P01.

44.

Školství - investiční fondy, dotace, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R04/10

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2010 příspěvkové organizace:
a) Základní umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, dle přílohy č. 0182-10P01;
b) Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0182-10-P03;
c) Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle přílohy č. 0182-10-P07;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Základní umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, na nákup klavíru zn.
Bohemia ve výši 401.000 Kč dle přílohy č. 0182-10-P02, za podmínky schválení
poskytnutí dotace v uvedené výši Zastupitelstvem Zlínského kraje;
b) Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105, na nákup úklidového stroje ve výši
70.000 Kč dle přílohy č. 0182-10-P04;
3. poskytnutí investiční dotace ve výši 70.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105, na nákup úklidového stroje;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0022/2010 dle přílohy č. 0182-10-P05;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 401.000 Kč příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, na pořízení klavíru zn. Bohemia;
2. snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Masarykovo
gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ
00843351, o 400.000 Kč, schváleného v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok
2010 usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0190/Z09/09 dne 16.12.2009;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2010 dle přílohy č. 0182-10-P08.
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45.

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí rozpis dotací ze státního rozpočtu v
roce 2009 pro školy a školská zařízení dle příloh č. 0186-10-P01 až č. 0186-10P04.

46.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R04/10

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 2.364.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0179-10-P01 na podporu řemesel v
odborném školství.

47.

Školství - změna smlouvy o poskytnutí dotace, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R04/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0021/2010 dle přílohy č. 0187-10-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18.03.2009 č.
0072/Z03/09 - bod 2, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí
dotace městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 149.801,96 Kč pro
Plaveckou školu Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 75153599;
2. schválit poskytnutí dotace městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši
112.820,96 Kč pro Plaveckou školu Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ
75153599, dle přílohy č. 0187-10-P01.

48.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R04/10

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, IČ 00055107, a to automobilu Škoda Forman 135, inventární číslo 159, rok
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výroby 1994, pořizovací cena 188.786,47 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické
likvidace;
2. vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, a to automobilu Avia 31 skříňová pro
přepravu osob, inventární číslo 2021, rok výroby 1990, pořizovací cena 183.724
Kč, zůstatková cena 0 Kč, přednostně formou prodeje za cenu v čase a místě
obvyklou.

49.

Projekt mezinárodní spolupráce ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R04/10

schvaluje
projektový rámec projektu "Améliorer la collaboration et la mobilité de l´inspection
scolaire en Europe" dle přílohy č. 0195-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit hejtmanovi Zlínského kraje
k podpisu Lettre d’intention Leonardo da Vinci - Vyjádření zájmu Leonardo da Vinci
dle přílohy č. 0195-10-P02 k projektové žádosti Académie de Nancy-Metz, v
termínu do 26.02.2010.

50.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0159/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
a) dodatku č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2881/2008/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Základní školou Vidče, IČ 45211604, dle přílohy
č. 0191-10-P01;
b) dodatku č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2839/2008/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a 1. Základní školou Holešov, IČ 70879389, dle
příloh č. 0191-10-P03 a č. 0191-10-P04;
c) dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/3027/2009/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Základní školou a Mateřskou školou Vsetín,
Turkmenská, IČ 70238898, ve znění příloh č. 0191-10-P06 a č. 0191-10-P07;
d) dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0081/2009/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Základní školou Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve
znění příloh č. 0191-10-P09 a č. 0191-10-P10;
e) dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0063/2009/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední odbornou školou Otrokovice, IČ
00128198, ve znění příloh č. 0191-10-P12 a č. 0191-10-P13;
f) dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2553/2009/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední odbornou školou Otrokovice, IČ
00128198, ve znění příloh č. 0191-10-P15 a č. 0191-10-P16;
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souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finanční spoluúčastí
uzavřené mezi Střední odbornou školou Otrokovice, IČ 00128198, a jejím
partnerem 4Euro Partners, s. r. o., IČ 25853368, v rámci realizace projektu
Operační
program
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
č.
CZ.1.07/1.3.09/01.0015 „Vzdělávání pedagogů středních škol ve Zlínském kraji v
projektovém řízení“, ve znění přílohy č. 0191-10-P13;
b) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finanční spoluúčastí
uzavřené mezi Střední odbornou školou Otrokovice, IČ 00128198, a jejím
partnerem 4Euro Partners, s. r. o., IČ 25853368, v rámci realizace projektu
Operační
program
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
č.
CZ.1.07/1.3.09/02.0015 „Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol ve
Zlínském kraji v projektovém řízení“, ve znění přílohy č. 0191-10-P16;
schvaluje
1. třetí výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových
žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro:
a) oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle přílohy č. 0191-10-P18,
b) oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami dle přílohy č. 0191-10-P19,
c) oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle
přílohy č. 0191-10-P20;
2. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, dle přílohy č. 019110-P21.

51.

Veřejná zakázka "Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality
vzdělávání ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R04/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zavádění
evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji“ dle
přílohy č. 0196-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče DAP Services a. s., se sídlem Sadová
553/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27775585;
2. uzavření smlouvy s uchazečem DAP Services a. s., se sídlem Sadová 553/8,
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27775585, dle přílohy č. 0196-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu k
veřejné zakázce „Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání
ve Zlínském kraji“ s vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0196-10-P02, v termínu
do 25.03.2010.
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52.

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem" – zrušení zadávacího
řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R04/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Výběr dodavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace
zřizované Zlínským krajem“ dle přílohy č. 0183-10-P01;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“ z důvodu, že v průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
s ukončením 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“ plynoucích ze zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu
do 22.03.2010.

53.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R04/10

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, a společností ARAVER CZ,
IČ 60713224, dle přílohy č. 0190-10-P01.

54.

Školství - sloučení organizací Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž (přejímající příspěvková
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organizace) a příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Kroměříž,
příspěvková organizace, IČ 63458756, se sídlem Štěchovice 1315, 767 01
Kroměříž (zanikající příspěvková organizace), s účinností od 01.07.2010;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2010;
3. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0180-10-P02;
schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.07.2010:
1. Domov mládeže a Školní jídelna Kroměříž, příspěvková organizace, IČ
63458756:
a) výmaz (převod) Domova mládeže,
b) výmaz (převod) Školní jídelny;
2. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832:
a) zápis místa výkonu činnosti Domova mládeže na adrese Štěchovice 1315, 767
01 Kroměříž,
b) zápis místa výkonu činnosti Školní jídelny na adrese Štěchovice 1315, 767 01
Kroměříž,
c) zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek v Domově mládeže ze 705 na 930,
d) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve Školní jídelně z 1800 na
3000,
e) výmaz Školní jídelny – výdejny na adrese Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž,
nejvyšší povolený počet stravovaných 80,
f) výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Mánesova 3880, 767 01
Kroměříž;

ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členovi rady, v případě schválení sloučení výše uvedených
příspěvkových organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje podat v termínu do
30.04.2010 návrhy na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 01.07.2010.

56.

Školství - vyřazení uchazeče z konkurzních řízení na pracovní místa
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R04/10

vyjadřuje souhlas
1. s vyřazením uchazeče, pana Ing. Milana Měsky, z konkurzního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707, a to
vzhledem k nesplnění podmínek stanovených ve vyhlášení konkurzu;
2. s vyřazením uchazeče, pana Ing. Milana Měsky, z konkurzního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín,
IČ 61716456, a to vzhledem k nesplnění podmínek stanovených ve vyhlášení
konkurzu.
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57.

Jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R04/10

jmenuje
Mgr. Jana Brože, Spáčilova 3035, 767 01 Kroměříž, členem školské rady při
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČ 70842884, s účinností od 01.03.2010.

58.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za
školní rok 2008/2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2008/2009 ve znění přílohy č.
0193-10-P01.

59.

Veřejná zakázka "Aktualizace Rozborů udržitelného rozvoje území obcí s
rozšířenou působností Zlínského kraje - technická pomoc pořizovatelům
územně analytických podkladů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R04/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce "Aktualizace Rozborů
udržitelného rozvoje území obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje technická pomoc pořizovatelům územně analytických podkladů“ dle přílohy č.
0138-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost EKOTOXA s. r. o., se
sídlem Kosmákova 28, č. p. 2195, 61500 Brno-Židenice, IČ 64608531,
2. uzavření rámcové smlouvy s uchazečem EKOTOXA s. r. o., se sídlem
Kosmákova 28, č. p. 2195, 61500 Brno-Židenice, IČ 64608531, dle přílohy č.
0138-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu předložit k podpisu
smlouvu s vybraným uchazečem dle přílohy č. 0138-10-P02 v termínu do
30.03.2010.
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60.

Projekt: "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R04/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0609/R15/09 ze dne 29.06.2009 - část schvaluje,
v bod 1., část ukládá, kterým Rada Zlínského kraje:
a) schválila projektový a finanční rámec projektu "Technologické centrum
Zlínského kraje" dle příloh č. 0584-09-P01 a č. 0584-09-P02,
b) uložila:
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt
"Technologické centrum Zlínského kraje" v souladu s projektovým rámcem dle
přílohy č. 0584-09-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z
Integrovaného operačního programu včetně všech povinných příloh v termínu do
30.04.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Integrovaného operačního programu na projekt "Technologické centrum
Zlínského kraje" v termínu do 30.4.2010,
3. Ing. Petrovi Hradeckému, členovi Rady Zlínského kraje, koordinovat budování
technologických center kraje a obcí s rozšířenou působností;
schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" dle
příloh č. 0139-10-P01 a č. 0139-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru
Kancelář ředitele, vedoucím Odboru kultury a památkové péče, vedoucím Odboru
ekonomického, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu zhotovit
studie proveditelnosti a následně zpracovat projektovou žádost v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 0139-10-P01 a v souladu s pravidly 8. výzvy v
rámci Integrovaného operačního programu a zpracovanou projektovou žádost
předložit ke schválení Radě Zlínského kraje v termínu do 30.09.2010;
2. Ing. Petrovi Hradeckému, členovi Rady Zlínského kraje, koordinovat zavádění eGovernmentu ve Zlínském kraji;
3. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele, vedoucímu Odboru kultury a památkové
péče, vedoucímu Odboru ekonomického, vedoucí Odboru územního plánování a
stavebního řádu poskytnout Odboru řízení dotačních programů potřebnou
součinnost při přípravě projektové žádosti;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/10/2010 dle
přílohy č. 0139-10-P03.
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61.

KÚ - dodatky ke smlouvám se společností Alpiq Zlín s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R04/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 320883 na odběr tepelné energie mezi
Zlínským krajem a společností Alpiq Zlín s. r. o., se sídlem tř. Tomáše Bati 650,
760 01 Zlín, IČ 27406679, dle přílohy č. 0148-10-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 420883 na odběr studené vody mezi
Zlínským krajem a společností Alpiq Zlín s. r. o., se sídlem tř. Tomáše Bati 650,
760 01 Zlín, IČ 27406679, dle přílohy č. 0148-10-P02.

62.

Účelová investiční dotace z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R04/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0027/2010 dle přílohy č. 0203-10-P01;
2. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, na rok 2010, o účelovou investiční dotaci
poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911,
ve výši 30.201.210,54 Kč na celkovou výši 62.075.234,69 Kč.

63.

Nabytí nemovitostí v k. ú. Loučka I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R04/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského
kraje, včetně jejich součástí a příslušenství úplatným převodem, a to:
- budovy č. p. 119 (jiná stavba) stojící na p. č. st. 278,
- budovy bez čp./če (zem. stavba) stojící na pozemku p. č. st. 268/1,
- p. č. st. 278, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 268/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 781/1, ostatní plocha,
- p. č. 781/98, ostatní plocha,
- p. č. 781/99, ostatní plocha,
- p. č. 781/100, ostatní plocha,
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I zapsaných na LV č. 360
- p. č. 781/101, ostatní plocha o výměře 47 m2,
oddělené z původního pozemku geometrickým plánem č. 279-5/2010, ověřeným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Loučka a k. ú. Loučka I,
od společnosti Polfin Ploština, s. r. o., se sídlem Loučka 119, 763 25 Újezd, IČ
25530283, za cenu ve výši 14.586.524 Kč.
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64.

Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0172/R04/10

bere na vědomí
zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče paní Boženy Janíčkové, Pardubská
218, Vizovice, začleněného do příspěvkové organizace Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy Zlín, IČ 70850992;
schvaluje
1. ukončení platnosti dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při
výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče paní Boženy
Janíčkové, Pardubská 218, Vizovice, dle přílohy č. 0205-10-P02;
2. vyplacení odměny pěstounce a úhrady nákladů na domácnost za měsíc únor
2010 ve výši úměrné 3 dětem v zařízení pro výkon pěstounské péče v souladu s §
46 a § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů;
3. vyřazení majetku užívaného zařízením pro výkon pěstounské péče paní Boženy
Janíčkové, Pardubská 218, Vizovice, z majetku Zlínského kraje dle přílohy č.
0205-10-P03 formou odprodeje paní Boženě Janíčkové za celkovou prodejní cenu
15.300 Kč;
ukládá
ředitelce Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková
organizace, IČ 70850992, zajistit vyřazení přebytečného majetku schválenou
formou v termínu do 28.02.2010;
pověřuje
jménem zřizovatele ředitelku Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Zlín, příspěvková organizace, IČ 70850992, uzavřením kupní smlouvy v termínu do
28.02.2010.

65.

Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
17.03.2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0173/R04/10

schvaluje
návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
17.03.2010 uvedený v příloze č. 0168-10-P01.
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66.

Audit ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0174/R04/10

ukládá
Ing. Haně Příleské, člence rady, a vedoucímu Odboru zdravotnictví předložit Radě
Zlínského kraje v termínu do 08.03.2010 návrh rozsahu, zaměření a hloubky auditu
všech nemocnic, založených Zlínským krajem.

Zlín 22. února 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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