R07/10
PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 7. zasedání dne 06.04.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R07/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0353-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 1003/R22/09 – bod 2a ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic
zajistit zpracování investičních záměrů akcí
reprodukce majetku Zlínského kraje v termínu do 31.03.2010: "Seniorpark
Valašské Meziříčí".“ - na termín plnění 28.06.2010;
2. usnesení č. 1003/R22/09 – bod 2c ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic
zajistit zpracování investičních záměrů akcí
reprodukce majetku Zlínského kraje v termínu do 31.03.2010: "DZR Pržno stavební úpravy".“ - na termín plnění 28.06.2010;
3. usnesení č. 1003/R22/09 – bod 3a ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat žádost o dotaci z prostředků státního
rozpočtu prostřednictvím MPSV na investiční akce Zlínského kraje v termínu do
31.03.2010: Výstavba nového zařízení „Seniorpark Valašské Meziříčí“.“ - na termín
plnění 28.06.2010;
4. 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 06.04.2010“ na termín plnění 19.04.2010;
5. usnesení č. 0160/R04/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 19.04.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R07/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
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a) kulturní akcí „Valašské setkání - Fryšták 2010“ pořádanou městem Fryšták, IČ
00283916, dne 09.04.2010;
b) 2. Majálesem v Uherském Hradišti pořádaným Asociací studentů v Uherském
Hradišti, IČ 22823816, dne 07.05.2010 v Uherském Hradišti;
c) akcí „Karneval na kolech“ pořádanou Domem dětí a mládeže Sluníčko
Otrokovice, p. o., IČ 86771442, dne 15.05.2010;
d) vojensko-historickou akcí - Oslavy 65. výročí konce II. světové války pořádanou
městem Uherský Brod ve spolupráci s Lubomírem Tobolou, IČ 72338865, dne
15.05.2010;
e) benefičním muzikoterapeutickým koncertem „Zázraky světa“ pořádaným
Diakonií ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, dne 28.05.2010 v Uherském
Hradišti;
f) akcí „Knížecí holdování“ pořádanou městem Kroměříž, IČ 00287351, ve dnech
04.-05.06.2010;
g) oslavami 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Tupesy
pořádanými obcí Tupesy, IČ 00542393, dne 12.06.2010;
h) mezinárodní konferencí TRANSPORT pořádanou Sdružením pro rozvoj
Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, ve dnech 09.-10.11.2010;
i) III. konferencí „Cesty krve“ pořádanou Českým červeným křížem OS Zlín, IČ
00426326, v měsíci listopadu 2010;
j) projektem „Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje 2010“ realizovaným
Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ
00559504;
k) soutěží „Výrobek Zlínského kraje - Perla Zlínska“ pořádanou Okresní agrární
komorou pro okres Zlín, IČ 49432931, dne 15.05.2010 v Otrokovicích;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 35.000 Kč Vysokoškolskému katolickému hnutí Česká republika, o. s., IČ
26610311, na pořádání akce „Studentský Velehrad 2010“ ve dnech 29.04.02.05.2010;
2. ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení Matice svatokopecké, IČ 64627641, na
vydání průvodcovské brožury v rámci otevření naučné stezky ze Svatého Kopečka
na Svatý Hostýn, které proběhne dne 22.05.2010;
3. ve výši 70.000 Kč občanskému sdružení Dům Ignáce Stuchlého SKM, IČ
67026346, na realizaci projektu „Orientační dny 2010“;
4. ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Kroměřížská dráha, IČ 22664823, na
pořádání Mistrovství světa v otáčení parní lokomotivy na točně konané v rámci
„Napříč Valašským královstvím“ dne 01.05.2010;
5. ve výši 10.000 Kč Asociaci studentů v Uherském Hradišti, IČ 22823816, na
pořádání 2. Majálesu v Uherském Hradišti dne 07.05.2010;
6. ve výši 20.000 Kč Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ
86771442, na pořádání akce „Karneval na kolech“ dne 15.05.2010;
7. ve výši 30.000 Kč Lubomíru Tobolkovi, IČ 72638865, na pořádání vojenskohistorické akce - Oslavy 65. výročí konce II. světové války dne 15.05.2010;
8. ve výši 20.000 Kč Diakonii ČCE středisko Cesta, Uherské Hradiště, IČ
65267991, na pořádání benefičního muzikoterapeutického koncertu „Zázraky
světa“ dne 28.05.2010;
9. ve výši 30.000 Kč Českému červenému kříži OS Zlín, IČ 00426326, na realizaci
projektu „Intenzivní získávání bezplatných dárců krve“ v roce 2010;
10. ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Cifra, IČ 26523213, na výrobu DVD v
roce 2010 a slavnostní vystoupení k 10. výročí existence sdružení dne 24.04.2010;
b) poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Kapka Naděje, IČ
26200490, na charitativní činnost v roce 2010;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0057/2010 dle přílohy č. 0354-10-P02;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč městu Fryšták, IČ 00283916, na pořádání kulturní akce
„Valašské setkání - Fryšták 2010“ dne 09.04.2010;
b) ve výši 10.000 Kč obci Prlov, IČ 00304212, na pořádání vzpomínkové akce - 65.
výročí vypálení domů v obci Prlov na sklonku II. světové války dne 17.04.2010;
c) ve výši 12.000 Kč obci Tupesy, IČ 00542393, na pořádání oslav 120. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Tupesy dne 12.06.2010;
d) ve výši 50.000 Kč Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Zlín, p. o., IČ 00559504, na realizaci projektu „Krajský parlament dětí a mládeže
Zlínského kraje“ v roce 2010.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R07/10

schvaluje
1. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 00291471, v rámci stavby „Uherskohradišťská nemocnice – Centrální
objekty 1. etapa“na pozemcích zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Uherské Hradiště strpět:
a) umístění a provozování staveb inženýrských sítí, a to:
- vodovodní šachty a vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 544/1, ostatní
plocha, v délce cca 25 bm a vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 544/114,
ostatní plocha, v délce cca 16 bm,
- přeložky vodovodního řadu na částech pozemků p. č. 888/4, ostatní plocha, v
délce cca 15 bm, p. č. 887/3, ostatní plocha, v délce cca 5 bm a p. č. 954/9, ostatní
plocha v délce cca 100 bm, kanalizační šachty a kanalizace na části pozemku p. č.
888/4 v délce cca 5 bm,
- umístění slaboproudu (počítačové sítě) na částech pozemků p. č. 954/9, ostatní
plocha, v délce cca 8 bm, p. č. 662/11, ostatní plocha, v délce cca 5 bm a vyústění
datového kabelu na pozemcích st. p. č. 985, zastavěná plocha, p. č. 888/2, ostatní
plocha,
s tím že, skutečný rozsah zatížení pozemků bude stanoven následně zpracovaným
geometrickým plánem,
b) vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a údržbou inženýrských sítí,
na dobu existence stavby;
2. uzavření smlouvy mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, o právu provést
stavbu „Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty 1. etapa“, zahrnující
vybudování okružní křižovatky a komunikací na částech pozemků p. č. 888/4, p. č.
954/9, p. č. 888/2 a p. č. 289/1, chodníků na částech pozemků p. č. 888/4, p. č.
954/9, p. č. 841, p. č. 662/11, st. p. č. 985, p. č. 289/1, p. č. 887/2 a p. č. 887/3 a
veřejného osvětlení na částech pozemků p. č. 888/4 a p. č. 662/11, vše v k. ú.
Uherské Hradiště;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti společnosti mmcité a. s., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ
25330781, strpět:
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- umístění stavby silnice č. II/497: Březolupy - Bílovice na pozemcích p. č.
1147/198, p. č. 1147/199, p. č. 1147/200, p. č. 1147/201, p. č. 1147/202, vše
ostatní plocha v k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště, v rozsahu trvalého záboru
celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.030 Kč +DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného SOLAR GLOBAL a. s., se sídlem
Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 28328451, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení přípojky vysokého napětí 22 kV v
pozemku p. č. 1806/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Mrlínek, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního vedení přípojky vysokého napětí 22 kV,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
5. 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 nadzemního kabelové vedení NN na pozemcích p. č.
2781/1, ostatní plocha, p. č. 2787/1, trvalý travní porost, p. č. 2782/1, trvalý travní
porost, včetně opěrného bodu - sloupu na p. č. 2782/1, vše v k. ú. Karolinka, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou nadzemního kabelového vedení NN a sloupu, se všemi s tím
spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm + DPH za
vedení distribuční sítě NN a 1000 Kč + DPH za 1 ks sloupu;
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 zemního vedení NN v pozemku p. č. 304, ostatní
plocha/ostaní komunikace v k. ú. Modrá u Velehradu, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného REN Power CZ Solar II. s. r. o., se
sídlem V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28672496, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemní kabelové přípojky VN v pozemcích p. č. 1211/2,
ostatní plocha/silnice, p. č. 276/2, ostatní plocha/silnice, p. č. 276/11, ostatní
plocha/silnice, p. č. 276/28, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú. Zlámanka, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 108-2-2010 pro obec Kroměříž a k. ú.
Zlámanka,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemní kabelové přípojky VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 57.890 Kč + DPH;
předává
pozemek p. č. 289/12, ostatní plocha/silnice, zapsaný v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860.
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4.

Darovací smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R07/10

schvaluje
uzavření darovacích smluv mezi Zlínským krajem a:
1. Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, IČ 70887306, dle přílohy č.
0331-10-P01,
2. Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Zlínského
kraje, IČ 71167498, dle přílohy č. 0331-10-P02.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R07/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
záměry bezúplatného převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 44/6, ostatní plocha,
- p. č. 5310/5, ostatní plocha,
- p. č. 5310/9, ostatní plocha,
- p. č. 5310/12, ostatní plocha,
- p. č. 5310/17, ostatní plocha,
- p. č. 5310/19, ostatní plocha,
- p. č. 5310/20, ostatní plocha,
- p. č. 5310/21, ostatní plocha,
- p. č. 5310/22, ostatní plocha,
- p. č. 5310/23, ostatní plocha,
- p. č. 5310/24, ostatní plocha,
- p. č. 5310/25, ostatní plocha,
- p. č. 5310/26, ostatní plocha,
- p. č. 5310/27, ostatní plocha,
- p. č. 5310/28, ostatní plocha,
- p. č. 5310/29, ostatní plocha,
- p. č. 5310/30, ostatní plocha,
- p. č. 5310/31, ostatní plocha,
- p. č. 5310/33, ostatní plocha,
- p. č. 5310/38, ostatní plocha,
- p. č. 5310/42, ostatní plocha,
- p. č. 5310/43, ostatní plocha,
- p. č. 5310/45, ostatní plocha,
- p. č. 5310/46, ostatní plocha,
- p. č. 5310/50, ostatní plocha,
- p. č. 5310/54, ostatní plocha,
- p. č. 5310/55, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1963 pro obec a k. ú. Hošťálková;
2. pozemků
- p. č. 44/8, ostatní plocha,
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- p. č. 44/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1010 pro obec a k. ú. Hošťálková;
3. pozemků
- p. č. 107/14, ostatní plocha,
- p. č. 190/7, ostatní plocha,
- p. č. 492/2, ostatní plocha,
- p. č. 107/24, ostatní plocha,
- p. č. 109/1, ostatní plocha,
- p. č. 109/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 532 pro obec Dřínov a k. ú. Dřínov u
Kroměříže;
4. pozemků
- p. č. 20, ostatní plocha,
- p. č. 21, ostatní plocha,
- p. č. 22, ostatní plocha,
- p. č. 24, ostatní plocha,
- p. č. 37, ostatní plocha,
- p. č. 38, ostatní plocha,
- p. č. 39, ostatní plocha,
- p. č. 108, ostatní plocha,
- p. č. 189, ostatní plocha,
- p. č. 191, ostatní plocha,
- p. č. 192, ostatní plocha,
- p. č. 385, ostatní plocha,
- p. č. 459, ostatní plocha,
- p. č. 460, ostatní plocha,
- p. č. 493, ostatní plocha,
- p. č. 494, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 593 pro obec Dřínov a k. ú. Dřínov u
Kroměříže.

6.

Vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R07/10

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 092096, a to:
- pračka Dubix de Souza, typ FAS 230, rok výroby 1994, inv. č. 539-166,
pořizovací cena 539.266 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace,
- plynový kotel varný NAGEMA, rok výroby 1996, inv. č. 4-538-106, pořizovací
cena 142.065 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.
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7.

Účelová dotace MV ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R07/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0050/2010 dle přílohy č. 0338-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Ministerstva vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných
hasičů, a to za podmínek uvedených v Podmínkách pro poskytování a použití
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR do
rozpočtu krajů dle přílohy č. 0338-10-P02 a v Rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0338-10-P03 níže
uvedeným obcím:
- obec Babice, IČ 00290777, ve výši 150.000 Kč,
- obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 150.000 Kč,
- městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 150.000 Kč,
- obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 150.000 Kč,
- obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 150.000 Kč,
- obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 150.000 Kč,
- město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 150.000 Kč,
- město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 150.000 Kč,
- město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 150.000 Kč,
- město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 150.000 Kč,
- obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 150.000 Kč,
- město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 800.000 Kč,
- město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 150.000 Kč,
- obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 150.000 Kč,
- obec Strání, IČ 00291340, ve výši 150.000 Kč,
- město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 150.000 Kč,
- obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 150.000 Kč,
- statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 750.000 Kč.

8.

Školství - mimořádná odměna

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R07/10

stanovuje
odměnu pro Mgr. Gretu Mikulkovou, zástupkyni statutárního orgánu Krajské
pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0333-10-P01.
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9.

Investiční záměry OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R07/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
604/3/150/239/07/09 - 01/03/10 "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Zateplení 2 budov"
o celkových nákladech 6.999.000 Kč dle příloh č. 0327-10-P01 až č. 0327-10-P03;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
616/3/150/251/07/09 - 01/03/10 "Realizace opatření úspor energie na Domově
mládeže Střední průmyslové školy Uherský Brod" o celkových nákladech
6.609.000 Kč dle příloh č. 0327-10-P04 až č. 0327-10-P06;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
608/3/150/243/07/09 - 01/03/10 "Realizace opatření úspor energie na Střední
zdravotnické škole Uherské Hradiště" o celkových nákladech 9.627.000 Kč dle
příloh č. 0327-10-P07 až č. 0327-10-P09;
4. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2010:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ
00559105, dle přílohy č. 0327-10-P10,
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ
14450437, dle přílohy č. 0327-10-P11;
5. uzavření smlouvy o postoupení licence mezi Zlínským krajem a příspěvkovou
organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, dle přílohy č. 0327-10-P14 dle udělení souhlasu příslušných autorů s
postoupením licence, dle přílohy č. 0327-10-P13;
zřizuje
právo hospodaření k projektové dokumentaci vymezené v příloze č. 0327-10-P14
pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Zlín, IČ
00226319, dle udělení souhlasu o postoupení licence dle přílohy č. 0327-10-P13;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2010 dle
přílohy č. 0327-10-P12.

10.

Zdravotnictví - investiční záměr KNTB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R07/10

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 633/3/170/107/10/09
"Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - výstavba interní kliniky" dle přílohy č. 0326-10P01;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit vyřazení nemovitého majetku ve vlastnictví
Zlínského kraje spočívající v odstranění stavby zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0326-10-P01:
1. budova bez č. p. - občanská vybavenost na pozemcích p. č. st. 4468/3 a 4468/4
- budova č. 18 (prádelna),
2. budova bez č. p. - občanská vybavenost na pozemcích p. č. st. 7858/1 a 7858/2
- budova č. 19 (nabíjení akumulátorů);
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zabezpečit projektovou přípravu a inženýrskou
činnost po získání stavebního povolení akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - výstavba interní kliniky" v termínu do
31.12.2010;
2. vedoucímu Odboru ekonomického zahájit pro účely stavebního řízení
majetkoprávní přípravu akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. - výstavba interní kliniky" dle přílohy č. 0326-10-P01 v
termínu do 30.04.2010.

11.

Sociální služby - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R07/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" o celkových nákladech
138.811.000 Kč vč. DPH za podmínky spolufinancování akce ze státního rozpočtu,
dle přílohy č. 0328-10-P01;
2. uzavření příkazní smlouvy k akci "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" mezi
Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín dle přílohy č.
0328-10-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0053/2010 dle přílohy č. 0328-10-P05;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním přípravy a realizace akce "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín";
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" na
základě Příkazní smlouvy, dle přílohy č. 0328-10-P03.
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12.

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R07/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
674/3/150/268/03/10 "SŠ oděvní a služeb Vizovice – Stavební úpravy Domova
mládeže" dle přílohy č. 0330-10-P01 o celkových nákladech 9.963.000 Kč;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Střední škola
oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, na akci "SŠ oděvní a služeb Vizovice –
Stavební úpravy Domova mládeže" ve výši 9.600.000 Kč dle přílohy č. 0330-10P02;
3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Střední škola
oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, na akci "SŠ oděvní a služeb Vizovice –
Stavební úpravy budovy č. p. 178" ve výši 6.200.000 Kč dle přílohy č. 0330-10P03;
4. změnu č. 1 Plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č.
0330-10-P04;

pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením projektu "SŠ oděvní a služeb Vizovice – Stavební
úpravy Domova mládeže".

13.

Školství - dodatek k IZ, dodatky ke smlouvám o dílo, výsledek veřejné
zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R07/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce „Základní umělecká škola
Bojkovice - Stavební úpravy a přístavba II." dle přílohy č. 0329-10-P09;
schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
519/3/150/205/09/08 - 02/02/10 "Základní umělecká škola Bojkovice - Stavební
úpravy a přístavba" o celkových nákladech 47 625.000 Kč dle příloh č. 0329-10P01;
2. výběr nejvhodnější nabídky společnosti KKS, spol. s r. o., se sídlem Příluky 386,
760 01 Zlín, IČ 42340802;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a společností KKS,
spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 032910-P10;
4. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a společností KB
projekt s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, dle přílohy č.
0329-10-P11;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0052/2010 dle přílohy č. 0329-10-P12.
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14.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - Výjezdové stanoviště Uh.
Hradiště - projektová dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R07/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce „Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, p. o. - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště" - projektová
dokumentace dle přílohy č. 0325-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč GG Archico s. r. o., Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432,
2. uzavření smlouvy s uchazečem GG Archico s. r. o., Zelené náměstí 1291, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 0325-10-P02.

15.

Velehrad 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R07/10

bere na vědomí
návrh harmonogramu a záměry akcí - Velehrad 2013 dle přílohy č. 0342-10-P01;
zřizuje
pracovní skupinu k záměru Velehrad 2013 ve složení: Ing. Jindřich Ondruš, Mgr.
Taťána Nersesjan, Milena Kovaříková, Mgr. Josef Slovák, Mgr. Pavel Macura, Bc.
Petr Hunák, PhDr. Stanislav Minařík, Mgr. Ondřej Benešík BBS, Bohdana
Konečná;
pověřuje
pracovní skupinu k realizaci přípravných prací záměru Velehrad 2013.

16.

Dotace pro začínající včelaře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R07/10

schvaluje
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným žadatelům v rámci PF0810 Podprogram pro začínající včelaře ve výši dle přílohy č. 0321-10-P03 a za
podmínek uvedených v příloze č. 0321-10-P02;
2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným náhradníkům v rámci
PF08-10 Podprogram pro začínající včelaře za předpokladu nedočerpání
celkového objemu všech dotací poskytnutých vybraným žadatelům za podmínek
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uvedených v příloze č. 0321-10-P02 a ve výši a v pořadí dle přílohy č. 0321-10P03;
3. uzavření smlouvy s příjemci podpory dle vzoru uvedeného v příloze č. 0321-10P02.

18.

Dotace MPSV ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R07/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0049/2010 dle přílohy č. 0340-10-P01.

19.

Sociální služby - investiční požadavek, změna IF 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R07/10

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
677/2/100/088/03/10 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ
49562827, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - nákup dodávkového
vozidla pro přepravu osob a zásobování dle příloh č. 0341-10-P01 a č. 0341-10P02, o celkových nákladech 632.000 Kč,
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2010, dle přílohy č. 034110-P03,
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2010, dle přílohy č. 0341-10-P04.

20.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R07/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0048/2010 dle přílohy č. 0344-10-P01;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2010, dle přílohy č. 0344-10-P04:
a) navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 49.536 Kč
na celkovou výši 210.240 Kč u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710;
b) navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 40.752 Kč
na celkovou výši 74.074 Kč u příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ
00839281.
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21.

Zdravotnictví - investiční záměr, převod z RF do IF, změna IF č. 1 v roce 2010
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R07/10

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, k posílení
investičního fondu ve výši 546.000 Kč, dle přílohy č. 0343-10-P01;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
679/3/170/117/03/10 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - mobilní jednotky intenzivní péče typ
C" dle příloh č. 0343-10-P02 o celkových nákladech 11.245.000 Kč;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, dle
přílohy č. 0343-10-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce a přizváním zástupců
Zlínského kraje do jednotlivých komisí.

22.

Poskytnutí finančních darů na uhrazení regulačních poplatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R07/10

schvaluje
poskytnutí finančního daru fyzickým osobám dle příloh č. 0345-10-P01 až č. 034510-P04.

23.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R07/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0051/2010 dle přílohy č. 0351-10-P01.
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24.

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R07/10

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 678/3/150/270/03/10
s názvem "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - generální oprava střechy" dle
příloh č. 0348-10-P01 až č. 0348-10-P03 o celkových nákladech 6.651.000 Kč.

25.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0294/R07/10

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová a
hotelová Uherské Hradiště, IČ 00559644, a to kopírky Minolta 5325, inventární
číslo 200039, rok výroby 1994, pořizovací cena 117.006,30 Kč, zůstatková cena
0 Kč, formou fyzické likvidace a kopírky Minolta Di250, inventární číslo 200057, rok
výroby 2001, pořizovací cena 129.783,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické
likvidace;
2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov mládeže a Školní jídelna
Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 63458756, a to kopírky SHARP AR 206,
inventární číslo 540326, rok výroby 2001, pořizovací cena 161.008,30 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
3. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, a to:
- tiskárny HP LJ5M laser color, inventární číslo 1097, rok pořízení 1998, pořizovací
cena 197.151 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace a
- kopírovacího stroje SHARP SF 2052, inventární číslo 1098, rok pořízení 1998,
pořizovací cena 392.303 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

26.

Projekt "Škola bez jazykových bariér"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0295/R07/10

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Škola bez jazykových bariér" dle příloh č.
0346-10-P01 a č. 0346-10-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění spolufinancování v průběhu
realizace projektu "Škola bez jazykových bariér" ve výši 10 %, tj. 312.039 Kč z
celkových nákladů hlavního přeshraničního partnera - Střední odborné školy
Slavičín, IČ 15527808.
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27.

Veřejná zakázka "Zpracování studií proveditelnosti"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0296/R07/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií
proveditelnosti“ dle přílohy č. 0319-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1. - společnost EUNICE CONSULTING a.
s., IČ 27073301, Belgická 642/15, 120 00 Praha 2,
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2. - společnost CORTIS Consulting s. r. o.,
IČ 26397668, Teslova 3, 301 00 Plzeň;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu:
a) se společností EUNICE CONSULTING a. s., IČ 27073301, Belgická 642/15, 120
00 Praha 2, dle přílohy č. 0319-10-P02, v termínu do 30.04.2010,
b) se společností CORTIS Consulting s. r. o., se sídlem Teslova 3, 301 00 Plzeň,
IČ 26397668, dle přílohy č. 0319-10-P03, v termínu do 30.04.2010.

29.

Úprava nájemného nebytových prostor ve 22. budově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0297/R07/10

nesouhlasí
s úpravou výše nájemného ve II. a III. etáži budovy č. 22 o celkové výměře 2 293
m2 na 2.600 Kč/m2/rok po dobu trvání nájemních smluv.

30.

Školství - výsledek konkurzních řízení PO, jmenování a platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0298/R07/10

bere na vědomí
zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Valašské
Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0347-10-P01;
jmenuje
RNDr. Evu Cepkovou na pracovní místo ředitelky Gymnázia Valašské Klobouky, IČ
61716707, s účinností od 01.05.2010, dle přílohy č. 0347-10-P03;
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stanovuje
RNDr. Evě Cepkové plat dle platového výměru v příloze č. 0347-10-P04, s
účinností od 01.05.2010.

31.

Účelové investiční dotace z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0299/R07/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0055/2010 dle přílohy č. 0356-10-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 44.104.727,88 Kč na celkovou výši 153.168.623,98 Kč.

32.

Pověření k zastupování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0300/R07/10

souhlasí
s udělením pověření hejtmanem kraje Ing. Jaroslavu Drozdovi, náměstkovi
hejtmana pro oblast dopravy, ve znění přílohy č. 0355-10-P01.

33.

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0301/R07/10

schvaluje
doplnění plánu práce Rady Zlínského kraje na rok 2010 dle přílohy č. 0358-10P01.

Zlín 6. dubna 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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