R06/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 6. zasedání dne 22.03.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R06/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0313-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0043/R02/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70891320, předložit
dodatek investičního záměru č. 624/3/110/132/08/09 „Silnice III/49024 LudkovicePradliska – ochrana vodárenského zdroje Ludkovice“ v termínu do 22.03.2010.“ na termín plnění 06.04.2010;
2. usnesení č. 0110/R03/10 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
s ukončením veřejné zakázky „Audit hospodaření obchodních společností
Zlínského kraje“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, v termínu do 22.03.2010;“ - na termín plnění
19.04.2010;
3. usnesení č. 0133/R04/10 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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;“ - na termín plnění 06.04.2010;
4. usnesení č. 0133/R04/10 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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;“ - na termín plnění 06.04.2010.
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2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R06/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) 7. ročníkem nočního vzpomínkového pochodu ve stopách paradesantní skupiny
CLAY-EVA pořádaným občanským sdružením HORIZONT Hostišová, IČ
22668454, dne 16.04.2010;
b) akcí „ODDECH aneb Otrokovické Dětské Divadelní ECHo“ pořádané Domem
dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ 86771442, dne 08.05.2010;
c) XIII. ročníkem mezinárodní konference "Medicína katastrof" pořádaným
společností EGO Zlín, spol. s r. o., IČ 46902473, ve dnech 04. - 06.05.2010 ve
Zlíně;
d) akcemi „PARASKI TOUR 2010“ ve dnech 28. - 29.03.2010, „Parádní den ve
Velkých Karlovicích“ ve dnech 21. - 23.05.2010 a „Zimní radovánky ve Velkých
Karlovicích“ ve dnech 10. - 12.12.2010 pořádanými společností PARA Consulting
s. r. o., IČ 27796418, v rámci projektu „Važ si toho, že jsi zdráv“;
e) Krajskou soutěží mladých hasičů a dorostu - okres Kroměříž dne 12.06.2010,
Krajským kolem mužů a žen v požárním sportu - Horní Lideč dne 14.08.2010,
Hasičským dnem s prapory v Rožnově pod Radhoštěm dne 29.08.2010, Soutěží
„O pohár hejtmana Zlínského kraje“ - okres Uherské Hradiště dne 04.09.2010 a
Krajským setkáním Zasloužilých hasičů Zlínského kraje - Zdounky dne 01.10.2010
pořádanými SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, IČ 71167498;
f) akcí „Bejby show“ pořádanou společností PURE AGENCY s. r. o., IČ 28530390,
dne 10.04.2010 ve Zlíně;
g) Pohárem moravsko-slovenského partnerství v parkurovém skákání pořádaným
Jezdeckým klubem AZAVERO, o. s., IČ 27058972, dne 11.09.2010 v Holešově;
h) Mistrovstvím Zlínské oblasti v parkurovém skákání dne 19.06.2010 v Kroměříži
a Mistrovstvím Zlínské oblasti v drezuře ve dnech 17. – 18.07.2010 v Těšankách
pořádaným Zlínským krajským sdružením ČSTV, IČ 70925003, a Českou
jezdeckou federací – Zlínská oblast, IČ 48549886;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ
86771442, na pořádání akce „ODDECH aneb Otrokovické Dětské Divadelní
ECHo“ dne 08.05.2010;
b) ve výši 50.000 Kč společnosti EGO Zlín, spol. s r. o., IČ 46902473, na pořádání
XIII. ročníku mezinárodní konference „Medicína katastrof“ve dnech 04. 06.05.2010 ve Zlíně;
c) ve výši 20.000 Kč na činnost v roce 2010 Klubu výsadkových veteránů, IČ
27025519;
d) ve výši 20.000 Kč Marianě a Petru Polišenským, bytem tř. T. Bati 1827,
Otrokovice, na účast Beáty Polišenské na Mistrovství světa juniorů v ploutvovém
plavání, které se koná v červenci 2010 ve španělském městě Palma de Mallorca;
f) ve výši 3.000 Kč Krajské knihovně Františka Bartoše, p. o., IČ 70947422, na 10.
krajské kolo literární soutěže pro děti konané dne 19.05.2010 v Alternativě Zlín;
g) ve výši 40.000 Kč Jezdeckému klubu AZAVERO, o. s., IČ 27058972, na
pořádání moravsko-slovenského partnerství v parkurovém skákání dne 11.09.2010
v Holešově;
h) ve výši 10.000 Kč Středisku volného času, p. o., IČ 75088606, na pořádání
kulturní akce „Přišlo jaro do vsi“ dne 30.03.2010;
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2. navýšení neinvestiční účelové dotace občanskému sdružení ASPV SK Zlín, IČ
26649641, o 10.000 Kč, na pořádání 3. ročníku mezinárodního celostátního turnaje
v šermu fleretem a kordem „Turnaj o Pohár ASPV SK Zlín“ konaném dne
08.05.2010 na celkovou částku 21.000 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 30.000 Kč Zlínskému krajskému sdružení ČSTV, IC 70925003, na pořádání
Mistrovství Zlínské oblasti v parkurovém skákání dne 19.06.2010 v Kroměříži a
Mistrovství Zlínské oblasti v drezuře ve dnech 17. – 18.07.2010 v Těšankách.

3.

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R06/10

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování nadzemního vedení NN na pozemcích p. č. 1485/1,
ostatní plocha/silnice, a p. č. 1485/2, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú.
Cetechovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 133-24.2/2010 pro
obec a k. ú. Cetechovice,
- 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 1.400 Kč + DPH;
2. 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 včetně sloupu NN, na pozemku
p. č. 1073/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Těšánky, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 94-22-3/2010 pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou nadzemního vedení NN a sloupu NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.400 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného T – Mobile Czech Republic, a. s., se
sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování vedení optické sítě v pozemku p. č. 4508/4, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště a v pozemku p. č. 655/2,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm + DPH
vedení optické sítě;
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 a provozování zemního kabelové vedení NN v pozemku p. č. 14800/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního kabelového vedení NN se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
5. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Karlem
Cvrkem a Vlastou Cvrkovou, oba bytem Voskovcova 1036/24, PSČ 152 00, Praha
5, dle přílohy č. 0288-10-P01.

4.

Roční zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R06/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární
ochrany ve Zlínském kraji za rok 2009 dle přílohy č. 0283-10-P01.

5.

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R06/10

stanovuje
s účinností od 01.04.2010:
1. Mgr. Milanu Pechalovi, řediteli Střední školy - Centra odborné přípravy technické
Uherský Brod, IČ 15527816, plat dle platového výměru v příloze č. 02847-10-P01,
2. Ing. Jiřímu Polanskému, řediteli Středního odborného učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, plat dle platového výměru v příloze č. 0284-10-P02,
3. PhDr. Václavu Mílkovi, řediteli Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně,
příspěvková organizace, IČ 00094889, plat dle platového výměru v příloze č. 028710-P03,
4. Ing. Milanu Půčkovi, MBA, Ph.D., řediteli Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně,
příspěvková organizace, IČ 00098574, plat dle platového výměru v příloze č. 0287P04.

6.

SPZ Holešov - deklarace o porozumění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R06/10

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti KART Zlín s.
r. o., IČ 27440061, se sídlem Tečovice 352, 763 02 Zlín, dle přílohy č. 0280-10P01;
schvaluje
uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní společností
KART Zlín s. r. o., IČ 27440061, se sídlem Tečovice 352, 763 02 Zlín, dle přílohy č.
0280-10-P03.
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7.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R06/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/0022/2010/INV, na realizaci akce:
„Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova 25 - pracoviště angiografie“ uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností MANAG, a. s., Zarámí 92, Zlín, IČ 47906898,
dle přílohy č. 0278-10-P01.

8.

Zdravotnictví - Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské
nemocnice, a. s. – Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev
teplé vody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R06/10

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby s názvem "Realizace
opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. – Stavební
úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody", formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0281-10-P02 až č. 0281-10-P08;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení
výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce "Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské
nemocnice, a. s. – Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé
vody" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 0281-10-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit plnou moc společnosti RTS, a. s., k veřejné
zakázce „Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské
nemocnice, a. s. – Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé
vody“ k podpisu v termínu do 27.03.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje zprávu o kontrole
kvalifikace, návrh výběru zájemců a zadávací dokumentaci v termínu do
28.06.2010.
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10.

Nominace nového člena Monitorovacího výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R06/10

bere na vědomí
návrh na odvolání Mgr. Milana Filipa z funkce člena Monitorovacího výboru
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava dle přílohy č. 027910-P02;
schvaluje
nominaci Ing. Davida Marečka jako zástupce Zlínského kraje v Monitorovacím
výboru Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.

11.

Účelové investiční dotace z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R06/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0045/2010 dle přílohy č. 0312-10-P01;
2. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, na rok 2010, o účelové investiční dotace
poskytnuté Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, v
souhrnné výši 46.988.661,41 Kč Kč na celkovou výši 109.063.896,10 Kč.

12.

Doprava - hodnocení hospodaření za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R06/10

bere na vědomí
1. stanovisko Odboru dopravy a silničního hospodářství k činnosti příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, za rok 2009 dle přílohy č. 0271-10-P02;
2. stanovisko oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, za rok 2009 dle přílohy č. 0271-10-P03;
3. zprávu o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, za rok 2009 dle přílohy č. 0271-10-P01 a č. 027110-P01a;
schvaluje
výsledek hospodaření za rok 2009 příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, v celkové výši 358.697,62 Kč dle přílohy č. 0271-10P04;
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ukládá
řediteli dotčené organizace přidělit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2009
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, ve výši
358.697,62 Kč do rezervního fondu, dle přílohy č. 0271-10-P04, v termínu do
31.03.2010.

13.

Kultura - hodnocení hospodaření za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R06/10

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2009 dle příloh č. 0296-10-P01 až č. 0296-10-P07;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2009 dle přílohy č. 0296-10-P08;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče
za rok 2009 dle přílohy č. 0296-10-P09;
schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové
péče za rok 2009 v celkové výši 1.827.273,80 Kč dle přílohy č. 0296-10-P10;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče do rezervního fondu
ve výši 1.776.573,83 Kč a do fondu odměn ve výši 50.700 Kč dle přílohy č. 029610-P10, v termínu do 31.03.2010.

14.

Veřejná zakázka "Údržba zvláště chráněných území ve Zlínském kraji 2010"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R06/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Údržba zvláště
chráněných území (ZCHÚ) ve Zlínském kraji 2010“ dle přílohy č. 0272-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1, část 2, část 11, část 12, část 13
uchazeče ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem P. O. Box, Soudní 1, 762 57
Zlín;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 3 a část 14 uchazeče LESS & FOREST s.
r. o., se sídlem č. p. 136, 285 25 Bohdaneč;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 4, část 5, část 7, část 9 uchazeče
Pozemkový spolek Naše Příroda, se sídlem Zabartoničí 1023, 687 25 Hluk;
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4. výběr nejvhodnější nabídky pro část 6, část 10 uchazeče ZO ČSOP Zelené údolí
u Doubrav, se sídlem Doubravy 41, 763 45 Březůvky;
5. výběr nejvhodnější nabídky pro část 8, část 15, část 16 a část 17, uchazeče
Josef Sedláček T I S, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky;
6. výběr nejvhodnější nabídky pro část 18 uchazeče Michal Chlápek, se sídlem
Žákovice 79, 753 54 Soběchleby;
7. uzavření smlouvy pro část 1, část 2, část 11, část 12, část 13 s uchazečem ZO
ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem P. O. Box, Soudní 1, 762 57 Zlín, dle
příloh č. 0272-10-P02, č. 0272-10-P03, č. 0272-10-P11 až č. 0272-10-P13;
8. uzavření smlouvy pro část 3, část 14 s uchazečem LESS & FOREST s. r. o., se
sídlem č. p. 136, 285 25 Bohdaneč, dle příloh č. 0272-10-P04, č. 0272-10-P15;
9. uzavření smlouvy pro část 4, část 5, část 7 a část 9 s uchazečem Pozemkový
spolek Naše Příroda, se sídlem Zabartoničí 1023, 687 25 Hluk, dle příloh č. 027210-P05, č. 0272-10-P06, č. 0272-10-P08, č. 0272-10-P10;
10. uzavření smlouvy pro část 6, část 10 s uchazečem ZO ČSOP Zelené údolí u
Doubrav, se sídlem Doubravy 41, 763 45 Březůvky dle příloh č. 0272-10-P07, č.
0272-10-P11;
11. uzavření smlouvy pro část 8, část 15, část 16 a část 17 s uchazečem Josef
Sedláček T I S, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky dle příloh č. 0272-10-P09,
č. 0272-10-P16 až č. 0272-10-P18;
12. uzavření smlouvy pro část 18 s uchazečem Michal Chlápek, se sídlem
Žákovice 79, 753 54 Soběchleby dle příloh č. 0272-10-P19;
ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči, dle příloh č. 0272-10-P02 až č. 0272-10-P19, v termínu do
25.04.2010.

15.

PF04-10 Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit ve Zlínském kraji složení výběrové komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R06/10

jmenuje
výběrovou komisi k PF04-10 Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit ve
Zlínském kraji ve složení: členové - Milena Kovaříková, Mgr. Josef Slovák, Ing.
Petr Hradecký, RNDr. Alan Urc, PhDr. Stanislav Minařík, Ing. Jaroslav Hrabec,
náhradníci: Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Filip Pastuszek, JUDr.
Jolana Hulínová, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Miloš Šťastný, tajemník - RNDr.Jarmila
Dupejová.

16.

Projekt: "Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském kraji" - dodatky ke
smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R06/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/0833/2009/ŘDP na zajištění
realizace vzdělávacího modulu II „Specifika práce s lidmi v zařízeních sociálních
služeb“ mezi Zlínským krajem a společností Marlin, s. r. o., IČ 60733306, dle
přílohy č. 0295-10-P01;
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2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/0440/2009/ŘDP na zajištění
realizace vzdělávacího modulu V „Metody sociální práce“ mezi Zlínským krajem a
společností Marlin, s. r. o., IČ 60733306, dle přílohy č. 0295-10-P02.

17.

Sociální služby - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R06/10

schvaluje
investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
673/2/100/087/03/10 Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ
70891320 - Domov pro seniory Loučka, p. o. - oprava únikových schodišť u objektů
A a B dle příloh č. 0290-10-P01 a č. 0290-10-P02, o celkových nákladech 891.000
Kč.

18.

Sociální služby - odpisové plány, investiční fondy pro rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R06/10

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních věcí na rok 2010 dle příloh č. 0294-10-P01 až
č. 0294-10-P13;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních věcí na rok 2010 dle příloh č. 0294-10-P14 až č. 0294-10-P26;

19.

Sociální služby - hodnocení hospodaření za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R06/10

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2009 dle příloh č. 0289-10-P01 až č. 0289-10-P15;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2009 dle přílohy č. 0289-10-P16;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2009 dle přílohy č. 0289-10-P17;
schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2009 v celkové výši 1.505.008,87 Kč, dle přílohy č.
0289-10-P18;
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ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za rok 2009 do rezervních
fondů ve výši 1.502.308,87 Kč a fondů odměn ve výši 2.700 Kč, dle přílohy č.
0289-10-P18, v termínu do 31.03.2010.

20.

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R06/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova na Dubíčku, příspěvková organizace,
IČ 70850968, dle přílohy č. 0291-10-P01;
2. dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0291-10-P05.

21.

Sociální služby - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R06/10

vyjadřuje souhlas
s podáním žádosti Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ
70850909, o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací dle přílohy č. 0292-10-P01.

22.

Sociální fond ZK - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R06/10

schvaluje
1. vyhlášení výběrového řízení na přidělení podpory ze Sociálního fondu Zlínského
kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2010 dle přílohy č. 0293-10P01;
2. vzor žádosti o neinvestiční dotaci (podporu) ze Sociálního fondu Zlínského kraje
na podporu sociálně zdravotních aktivit dle přílohy č. 0293-10-P02;
jmenuje
hodnoticí komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí a navržení výše poskytnutých
podpor ve složení: předsedkyně - Mgr. Taťána Nersesjan, členové - Vojtěch
Jurčík, Ing. Bronislav Fuksa, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Karol Muránsky.
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23.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR a změna závazných ukazatelů rozpočtu na
rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R06/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0041/2010 dle přílohy č. 0301-10-P01;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace zřízené Zlínským
krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2010, dle přílohy č. 0301-10-P04:
a) navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 48.960 Kč
na celkovou výši 160.704 Kč u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710;
b) poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši
33.322 Kč příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281.

24.

Zdravotnictví - změna smluv o výpůjčce a o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R06/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Zlínským krajem a
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, dle přílohy č. 0297-10-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně, 686 68 Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle přílohy č. 0297-10-P02;
bere na vědomí
smlouvu o nájmu nebytových prostor a poskytování služeb uzavřenou mezi
Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 029710-P04;
vyjadřuje souhlas
s pronájmem majetku svěřeného příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČ 62182137, v rozsahu dle přílohy č. 0297-10-P05
obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, na dobu
neurčitou.

25.

Zdravotnictví - příspěvek na vytvoření společensky účelného pracovního
místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R06/10

vyjadřuje souhlas
s podáním žádosti Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, příspěvková organizace, IČ 00851710, o příspěvek
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na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání dle
přílohy č. 0302-10-P01.

26.

Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví - změna ve složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R06/10

bere na vědomí
rezignaci Ing. Věry Prouskové, MBA na funkci členky Komise Rady Zlínského kraje
pro zdravotnictví, s účinností od 08.03.2010;
jmenuje
Ing. Františka Novosada členem Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví, s
účinností od 22.03.2010.

27.

Školství - odpisové plány, investiční a rezervní fondy, odvody do rozpočtu
zřizovatele, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R06/10

souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení investičních fondů příspěvkových organizací:
1. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, ve výši 150.000 Kč;
2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ
00851663, ve výši 50.000 Kč;
3. Domov mládeže a Školní jídelna Kroměříž, příspěvková organizace, IČ
63458756, ve výši 150.000 Kč;
4. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131, ve výši
50.000 Kč;
5. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí, IČ 00851914, ve výši 200.000 Kč;
6. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, ve výši 40.000 Kč;
7. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, ve výši 160.000 Kč;
8. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, ve
výši 300.000 Kč;
9. Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, ve výši 50.000 Kč;
schvaluje
1. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2010 dle přílohy č. 0307-10-P110;
2. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2010 dle příloh č. 0307-10-P002 až č. 0307-10-P050, č.
0307-10-P053 až č. 0307-10-P062 a č. 0307-10-P064 až č. 0307-10-P109;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičních fondů na rok 2010 škol a
školských zařízení:
a) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č.
0307-10-P051;
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b) Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0307-10P052;
c) Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, dle přílohy č. 0307-10-P063.
4. rozpočtové opatření č. RZK/0044/2010 dle přílohy č. 0307-10-P119;
ukládá
1. odvod prostředků investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v termínu do
30.11.2010:
a) Základní umělecká škola Bojkovice, IČ 46254331, ve výši 276.000 Kč;
b) Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, ve výši 330.000 Kč;
c) Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, ve výši 1.480.000 Kč;
d) Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, ve výši 750.000 Kč;
e) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, ve výši 2.000.000 Kč;
f) Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, ve výši 700.000 Kč;
g) Střední škola obchodu a služeb Vsetín, IČ 00535001, ve výši 100.000 Kč;
h) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, ve výši 780.000
Kč;
ch) Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši 1.140.000 Kč;
i) Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, IČ 14450445, ve výši
800.000 Kč;
j) Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, ve výši 1.250.000 Kč;
k) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ
15527816, ve výši 2.050.000 Kč;
l) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, ve výši 1.300.000 Kč;
m) Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany, IČ 00544639, ve výši 380.000
Kč;
n) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, ve
výši 770.000 Kč;
o) Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, ve výši 270.000 Kč;
p) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, ve výši 2.150.000 Kč;
q) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, ve výši 1.700.000 Kč;
r) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, ve výši
1.600.000 Kč;
s) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, ve výši 900.000 Kč;
t) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 1.150.000 Kč;
u) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ
00851663, ve výši 370.000 Kč;
v) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, ve
výši 1.200.000 Kč;
w) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, ve výši 1.200.000 Kč;
x) Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště, IČ 00559644, ve výši
1.350.000 Kč;
y) Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ 60371749, ve výši
335.000 Kč;
z) Střední odborná škola Uherský Brod, IČ 60371862, ve výši 570.000 Kč;
aa) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ 65269616, ve výši 355.000 Kč;
ab) Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, IČ 47935936, ve výši 405.000 Kč;
ac) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
ve výši 3.010.000 Kč;
ad) Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, ve výši
295.000 Kč;
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ae) Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534, ve výši 215.000 Kč;
af) Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939, ve výši 1.500.000 Kč;
ag) Střední odborná škola Holešov, IČ 47934646, ve výši 135.000 Kč;
2. odvod prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná
škola Luhačovice, IČ 61715999, do rozpočtu zřizovatele ve výši 2.305.000 Kč v
termínu do 31.08.2010.

28.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R06/10

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 37.667.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0304-10-P01.

29.

Školství - hodnocení hospodaření za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R06/10

bere na vědomí
stanoviska Odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a
školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za rok 2009 dle přílohy č. 030810-P02;
schvaluje
výsledky hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za
rok 2009 v celkové výši Kč 9.376.370,68 dle přílohy č. 0308-10-P01;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření do fondu
odměn v celkové výši 1.189.200 Kč a do rezervního fondu 8.187.170,68 Kč dle
přílohy č. 0308-10-P01, do účetní závěrky za měsíc březen 2010.

30.

Projekt "Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení
ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R06/10

rozhodla
o tom, že nebude projekt Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji realizovat;
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nesouhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14/1.3/26/2010 na
zabezpečení realizace individuálního projektu "Zvyšování kompetencí řídících
pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji", vydaném poskytovatelem
dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve znění příloh č. 030910-P01 až č. 0309-10-P03;
odmítá
přidělenou finanční podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky na projekt "Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji" ve výši 5.126.608,40 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0043/2010 dle přílohy č. 0309-10-P05.

31.

Veřejná zakázka "Nákup výpočetní techniky pro projekty OP VK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R06/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Nákup výpočetní techniky pro projekty OP VK“ dle přílohy č. 0310-10P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ
46992308;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ
46992308;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 3 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ
46992308;
4. uzavření smlouvy na část 1 veřejné zakázky s uchazečem IMPROMATCOMPUTER s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle
přílohy č. 0310-10-P02;
5. uzavření smlouvy na část 2 veřejné zakázky s uchazečem IMPROMATCOMPUTER s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle
přílohy č. 0310-10-P03;
6. uzavření smlouvy na část 3 veřejné zakázky s uchazečem IMPROMATCOMPUTER s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle
přílohy č. 0310-10-P04;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Nákup výpočetní technicky pro
projekty OP VK“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, v termínu do 30.05.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy k
veřejné zakázce "Nákup výpočetní technicky pro projekty OP VK" s vybranými
uchazeči v termínu do 30.04.2010, dle příloh č. 0310-10-P02 až č. 0310-10-P04.

32.

Vyhodnocení realizace Minimálních preventivních programů škol a školských
zařízení Zlínského kraje za školní rok 2008/2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R06/10

bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení realizace Minimálních preventivních programů škol a
školských zařízeních Zlínského kraje za školní rok 2008/2009 dle přílohy č. 030510-P01;
schvaluje
poskytnutí věcných darů pro vyhodnocené dle přílohy č. 0305-10-P02.

33.

Příprava 9. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v
mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R06/10

bere na vědomí
vyhlášení 9. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v
mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin zveřejněním výzvy k předkládání
návrhů dle přílohy č. 0311-10-P01.

34.

Školství - výsledek konkurzního řízení, jmenování a platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R06/10

bere na vědomí
zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Krajské
pedagogicko-psychologické poradny Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0306-10P01;
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jmenuje
Mgr. Karla Opravila na pracovní místo ředitele Krajské pedagogicko-psychologické
poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ
61716456, s účinností od 12.04.2010, dle přílohy č. 0306-10-P03;
stanovuje
Mgr. Karlu Opravilovi plat dle platového výměru v příloze č. 0306-10-P04, s
účinností od 12.04.2010.

35.

Projekt: "Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R06/10

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu „Zefektivnění řízení lidských zdrojů na
KÚZK“ dle příloh č. 0274-10-P01 a č. 0274-10-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0047/2010 dle přílohy č. 0274-10-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Zefektivnění
řízení lidských zdrojů na KÚZK" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č.
0274-10-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt včetně všech povinných příloh
v termínu do 30.03.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK“ v termínu do 30.03.2010.

36.

Projekt: "Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R06/10

schvaluje
1. upravený projektový a finanční rámec projektu Spolupráce krajů na rozvoji
zaměstnanců dle příloh č. 0275-10-P02 a č. 0275-10-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0042/2010 dle přílohy č. 0275-10-P04;
3. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/01/0002 včetně
jejich příloh dle příloh č. 0275-10-P05 a č. 0275-10-P06;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců" v souladu se smlouvou o poskytnutí
finančního příspěvku č. CZ/FMP/01/0002 včetně jejich příloh dle příloh č. 0275-10P05 a č. 0275-10-P06 v termínu do 28.02.2011.
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37.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R06/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0046/2010 dle přílohy č. 0314-10-P01.

38.

Audit zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R06/10

schvaluje
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Audit
zdravotnických zařízení Zlínského kraje" dle přílohy č. 0300-10-P01 zájemcům
uvedeným v příloze č. 0300-10-P02.

39.

Zdravotnictví - hodnocení hospodaření za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R06/10

bere na vědomí
1. stanoviska oddělení příspěvkových organizací Odboru ekonomického k
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok
2009 dle příloh č. 0299-10-P01 až č. 0299-10-P03;
2. zprávu o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok
2009 dle přílohy č. 0299-10-P04;
3. zprávu o činnosti příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2009
dle přílohy č. 0299-10-P05;
schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2009
v celkové výši 58.149,12 Kč dle přílohy č. 0299-10-P06;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví do rezervního fondu ve výši
57.149,12 Kč a do fondu odměn ve výši 1.000,- Kč dle přílohy č. 0299-10-P06, v
termínu do 31.03.2010.
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40.

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R06/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k Mandátní smlouvě na výkon investorsko-inženýrské
činnosti pro zabezpečení přípravy a realizace stavby "Průmyslová zóna Holešov",
uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Tovární 1268, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle přílohy č. 0315-10-P01.

41.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R06/10

schvaluje
poskytnutí daru Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, Obeciny 2992, 760 01 Zlín, IČ
66599270, dle přílohy č. 0316-10-P01.

Zlín 22. března 2010

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
náměstek hejtmana
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