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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání dne 19.04.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0305/R09/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0357-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0128/R04/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje
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. 0159-10P01 v termínu do 19.04.2010.“ - na termín plnění 28.06.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0306/R09/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) regionálním kolem projektu Miss Aerobik Tour pořádaným společností MISS
AEROBIK, a. s., IČ 28507100, dne 24.04.2010 ve Zlíně;
b) soutěží „Zlatá včela“ pořádanou Českým svazem včelařů, o. s., základní
organizace Valašská Bystřice, IČ 62334531, ve dnech 30.04.2010-02.05.2010;
c) krajským finále školního turnaje v minifotbalu pro žáky základních škol
McDonald´s Cup pořádaným McDonald´s ČR spol. s r. o., IČ 16191129, dne
11.05.2010 ve Zlíně;
d) účastí Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, IČ 65822471, na soutěži a
hudebním festivalu v polském městě Drawsko Pomorskie, ve dnech 15.16.05.2010;
e) 2. ročníkem charitativního projektu „Percipio theatre show“ pořádaným
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, Fakultou multimediálních
komunikací, dne 21.05.2010;
f) 19. ročníkem „Přehlídky dětských folklórních souborů“ pořádaným městem Zubří,
IČ 00304492, dne 22.05.2010;
g) 9. ročníkem charitativního společenského večera „LUHAČOVICE - město zdraví
a módy“ pořádaným společností Léčebné lázně Luhačovice Sanatorium
MIRAMARE, s. r. o., IČ 60727942, dne 22.05.2010;
h) projektem MTB série závodů „Rožnovská brázda 2010“ pořádaným Stanislavem
Lichnovským, IČ 18957641, ve dnech 22.05.2010 - Sicentrum tour (1. závod),
24.07.2010 - Jehličná tour (2. závod) a 04.09.2010 - Rožnovský krpál (3. závod);
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i) 1. ročníkem projektu Noc kostelů pořádaným Arcibiskupstvím Olomouckým, IČ
00445151, dne 28.05.2010 a 11. ročníkem slavností „Dny lidí dobré vůle Velehrad 2010“ ve dnech 04.-06.07.2010;
j) MFF Rožnovskou valaškou konanou ve dnech 11.-13.06.2010, MDFF Kunovské
léto ve dnech 14.-20.06.2010, MFFSF Jánošíkův dukát ve dnech 06.-08.08.2010;
Setkáním muzikantů v Bílých Karpatech ve dnech 20.-22.08.2010, MFF Liptál ve
dnech 09.-12.09.2010, MDFF Písní a tancem ve dnech 09.-12.09.2010, MFF Babí
léto ve dnech 08.-12.09.2010 a 5. Vševalašským krojovým plesem pořádaným
Folklorním sdružením ČR, IČ 00541206;
k) 1. Mistrovstvím světa v otáčení parní lokomotivy na točně konaném v rámci
projektu „Napříč Valašským královstvím“ dne 01.05.2010;
l) akcí „Středomoravská letecká pouť“pořádanou sdružením Odbočka Svazu letů
České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA- PŘEROV, IČ 75150158, dne
29.05.2010;
m) slavnostním koncertem Smíšeného pěveckého sboru Leoše Janáčka v rámci
oslav 50. výročí svého založení pořádaným Městským domem kultury Elektra, p.
o., IČ 00373281, dne 29.05.2010;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 34.000 Kč sdružení Bojkovsko, sdružení měst a obcí, IČ 71189319, na
realizaci projektu „Vzdělávání blíž k lidem“;
b) ve výši 20.000 Kč Valašskému sboru portášský, IČ 26656361, na činnost
družstva Portášské Rusavské desátnictvo v roce 2010;
c) ve výši 25.000 Kč společnosti MISS AEROBIK, a. s., IČ 28507100, na pořádání
regionálního kola projektu Miss Aerobik Tour dne 24.04.2010 ve Zlíně;
d) ve výši 10.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Valašská
Bystřice, IČ 62334531, na pořádání soutěží „Zlatá včela“;
e) ve výši 20.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s., IČ
65822471, na účast sdružení na soutěži a hudebním festivalu v polském městě
Drawsko Pomorskie ve dnech 15.-16.05.2010;
f) ve výši 50.000 Kč společnosti Léčebné lázně Luhačovice Sanatorium
MIRAMARE, s. r. o., IČ 60727942, na pořádání 9. ročníku charitativního
společenského večera „LUHAČOVICE - město zdraví a módy“;
g) ve výši 8.000 Kč Městskému domu kultury Elektra, p. o., IČ 00373281, na
pořádání slavnostního koncertu Smíšeného pěveckého sboru Leoše Janáčka v
rámci oslav 50. výročí založení dne 29.05.2010;
h) ve výši 3.500 Kč FC Dukla Hranice, IČ 44940793, pro oddíl kopané, na pořádání
akce „Dukla a vojáci baví DĚTSKÉ DOMOVY“ v roce 2010;
i) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Odbočka Svazu letů České republiky
číslo 22 - generála JANOUŠKA- PŘEROV, IČ 75150158, na pořádání akcí
„Středomoravská letecká pouť“, dne 29.05.2010;
2. navýšení neinvestiční účelové dotace:
a) občanskému sdružení Centrum podpory marketingového vzdělávání, IČ
26567083, o 15.000 Kč na realizaci projektu AdCamp 2010 v dnech 08.09.04.2010, na celkovou částku 35.000 Kč;
b) občanskému sdružení Kroměřížská dráha, IČ 22664823, o 30.000 Kč na
pořádání Mistrovství světa v otáčení parní lokomotivy na točně konané v rámci
projektu „Napříč Valašským královstvím“ dne 01.05.2010 na celkovou částku
50.000 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 50.000 Kč městu Kroměříž, IČ 00287351, na pořádání akce „Knížecí
holdování“ve dnech 04.-05.06.2010.
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3.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0307/R09/10

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitostí
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:

včetně

veškerých

součástí

a

1. pozemků:
- p. č. 829/24 ostatní plocha,
- p. č. 829/25 ostatní plocha,
- p. č. 829/26 ostatní plocha,
- p. č. 829/27 ostatní plocha,
- p. č. 829/28 ostatní plocha,
- p. č. 829/30 ostatní plocha,
- p. č. 828/6 ostatní plocha,
- p. č. 828/8 ostatní plocha,
- p. č. 828/9 ostatní plocha,
- p. č. 828/10 ostatní plocha,
- p. č. 828/11 ostatní plocha,
- p. č. 828/12 ostatní plocha,
- p. č. 828/13 ostatní plocha,
- p. č. 828/14 ostatní plocha,
- p. č. 828/15 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,
2. pozemků:
- p. č. 2488/3, ostatní plocha,
- p. č. 2488/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 181 pro obec Bratřejov a k. ú.
Bratřejov u Vizovic.

4.

Vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R09/10

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného majetku z vlastnictví Zlínského kraje formou
likvidace, a to transformátoru, rok pořízení 2009, inv. č. KUZLH000HWQ8,
nacházejícího se na hraničním přechodu Starý Hrozenkov.
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5.

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R09/10

schvaluje
1. 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 veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
956/18, ostatní plocha/silnice, p. č. 956/20, ostatní plocha/ost. komunikace, p. č.
958/3, ostatní plocha/ost. komunikace, p. č. 958/7, ostatní plocha/jiná plocha, p. č.
958/8, ostatní plocha/manipulační plocha, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm + DPH
vedení veřejné komunikační sítě;
2. 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 veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č. 956/1,
ostatní plocha/silnice, p. č. 956/20, ostatní plocha/ost. komunikace, p. č. 956/21,
ostatní plocha/ost. komunikace, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm + DPH
vedení veřejné komunikační sítě;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární
420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování plynárenského zařízení včetně ochranného pásma v
pozemcích p. č. 1986/30, ostatní plocha/silnice, p. č. 1986/1, ostatní plocha/silnice,
vše v k. ú. Poličná, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm + DPH
plynárenského zařízení včetně ochranného pásma.

6.

Dohoda o splátkách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R09/10

schvaluje
uzavření dohody o splátkách s CK Valašské Království s. r. o., se sídlem Dolní
494, 744 01 Frenštát pod Radhoštem, dle přílohy č. 0384-10-P01.
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7.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R09/10

ukládá
1. Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01
Uherský Brod, IČ 00055107, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 1.380 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 1/2010
uvedeného v příloze č. 0388-10-P03.
2. Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy
sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, za porušení rozpočtové kázně
odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4.463 Kč, dle platebního výměru na
odvod č. 2/2010 uvedeného v příloze č. P06 a penále ve výši 1.772 Kč dle
platebního výměru na penále č. 2/2010 uvedeného v příloze č. P07;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0061/2010 dle přílohy č. 0383-10-P08.

8.

Protokol o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a krajem Hedmark

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R09/10

bere na vědomí
Protokol o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a regionem Hedmark dle
přílohy č. 0386-10-P01.

9.

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R09/10

stanovuje
s účinností od 01.05.2010:
1. Ing. Karlovi Davidovi, řediteli Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318, plat dle
platového výměru v příloze č. 0380-10-P01;
2. Ing. Jiřímu Stránskému, řediteli Muzea Kroměřížska, příspěvkové organizace, IČ
00091138, plat dle platového výměru v příloze č. 0380-10-P02.

10.

Školství - výsledek konkurzního řízení PO, jmenování a platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R09/10

bere na vědomí
zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední průmyslové
školy stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0385-10-P01;
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jmenuje
Ing. Jindru Mikuláštíkovou na pracovní místo ředitelky Střední průmyslové školy
stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, s účinností od 01.05.2010, dle přílohy č.
0385-10-P03;
stanovuje
Ing. Jindře Mikuláštíkové plat dle platového výměru v příloze č. 0385-10-P04, s
účinností od 01.05.2010.

11.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R09/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0059/2010 dle přílohy č. 0372-10-P01.

12.

Sociální služby - vyúčtování investičních dotací poskytnutých Sociálním
službám Uh. Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R09/10

schvaluje
ponechání nevyužitých finančních prostředků u akcí:
1. "ÚSP pro dospělé Zborovice - přístavba nové budovy" ve výši 129 Kč;
2. "Domov pro seniory Uherský Ostroh - rekonstrukce a přístavba" ve výši 18 Kč;
3. „Domov pro seniory Uherské Hradiště - Zlepšení kvality bydlení pro seniory se
specifickými potřebami“ ve výši 1.434 Kč;
v investičním fondu příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096.

13.

Sociální služby - dodatek ke smlouvě o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R09/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/2885/2009/INV se společností GG
Archico s. r. o. na zpracování projektové dokumentace akce: "Domov pro osoby se
zdravotním postižením Kunovice - zlepšení kvality bydlení - přístavba" dle přílohy
č. 0377-10-P01.
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14.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R09/10

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce "Realizace opatření úspor
energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. – Stavební úpravy kotelny,
rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody" - dodávka stavby dle přílohy č. 0374-10P01;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem
"Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. –
Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody" - dodávka
stavby, dle protokolu o omezení počtu zájemců v užším řízení dle přílohy č. 037410-P02 a č. 0374-10-P03, který vypracovala komise pro kontrolu splnění
kvalifikace jmenovaná společností RTS, a. s., na základě plné moci k zastupování
zadavatele;
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0374-10-P04 až č. 0374-10-P09 pro vyzvání
zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším
řízení, k podání nabídky;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Ing. David
Neulinger a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Lenka Cyrnerová, Martina
Hromečková, DiS.;
2. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Ing. Karol
Muránsky, Lenka Cyrnerová, Ing. David Neulinger a náhradníky: Ing. František
Mikeštík, Ing. Roman Hlaváč, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Marek Slabý, Martina
Hromečková, DiS.;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky "Realizace opatření úspor energie v areálu
Uherskohradišťské nemocnice, a. s. – Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a
solární ohřev teplé vody" - dodávka stavby Radě Zlínského kraje k rozhodnutí, v
termínu do 09.08.2010.

15.

Kultura - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R09/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
681/3/090/045/04/10 "Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. – Centrum
péče o tradiční lidovou kulturu" o celkových nákladech 6.500.000 Kč dle přílohy č.
0370-10-P01;
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2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na akci "Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, p. o. – Centrum péče o tradiční lidovou kulturu" ve výši
3.500.000 Kč dle přílohy č. 0370-10-P02, za podmínky schválení poskytnutí dotace
v uvedené výši Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č.
0370-10-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. –
Centrum péče o tradiční lidovou kulturu";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na realizaci akce
"Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. - Centrum péče o tradiční lidovou
kulturu" ve výši 3.500.000 Kč.

16.

Školství - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R09/10

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
675/2/150/269/03/10 s názvem "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž rekonstrukce a sanace sociálního zařízení 1. podlaží" dle přílohy č. 0373-10-P01 o
celkových nákladech 1.636.000 Kč;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Konzervatoř P.
J. Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534, na realizaci IP č. 675/2/150/269/03/10
"Rekonstrukce a sanace sociálních zařízení 1. podlaží" ve výši 1.636.000 Kč dle
přílohy č. 0373-10-P02, za podmínky schválení poskytnutí dotace v uvedené výši
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové organizace
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534, dle přílohy č. 0373-10P03;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČ
70844534, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Konzervatoř P. J. Vejvanovského
Kroměříž - rekonstrukce a sanace sociálního zařízení 1. podlaží";
2. příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště - oprava
střechy";
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3. příspěvkovou organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - generální
oprava střechy".
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace příspěvkové
organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534, na realizaci
akce "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - rekonstrukce a sanace
sociálního zařízení 1. podlaží" ve výši 1.636.000 Kč.

18.

Programový fond Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R09/10

bere na vědomí
„Programový fond Zlínského kraje - Tisk 02“ dle přílohy č. 0367-10-P01.

19.

Inovační firma Zlínského kraje 2010 - smlouvy o partnerství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R09/10

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení reklamy v rámci soutěže "Inovační firma Zlínského
kraje" mezi Zlínským krajem a společností Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782,
dle přílohy č. 0378-10-P01 a uzavření smlouvy o partnerství v rámci soutěže
"Inovační firma Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a občanským sdružením
"SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ZLÍNSKÉHO KRAJE", IČ 70858039, dle přílohy č.
0378-10-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2010 dle
přílohy č. 0378-10-P03.

20.

Projekt "Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje" - dodatek
smlouvy o partnerství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R09/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 "Smlouvy o partnerství s finanční spoluúčastí" mezi Zlínským
krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, Technologickým
inovačním centrem s. r. o., IČ 26963574, Krajskou hospodářskou komorou
Zlínského kraje, IČ 71185631, a Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší
odbornou školou ekonomickou Zlín, IČ 00566411, na projekt Univerzity Tomáše

9/16

R09/10

Bati ve Zlíně s názvem „Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje“, dle
přílohy č. 0371-10-P01;
souhlasí
z pozice zřizovatele s podpisem dodatku č. 1 "Smlouvy o partnerství s finanční
spoluúčastí" ze strany Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy
ekonomické Zlín, IČ 00566411, dle přílohy č. 0371-09-P01.

21.

Účelová investiční dotace z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R09/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0060/2010 dle přílohy č. 0401-10-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 10.402.300,34 Kč na celkovou výši 163.570.924,32 Kč.

23.

Jízda králů - Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví
(Unesco)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R09/10

podporuje
nominaci Jízdy králů k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního
kulturního dědictví UNESCO;
souhlasí
s návrhem záchovných opatření týkajících se Zlínského kraje uvedených v příloze
č. 0391-10-P02.

24.

Veřejná zakázka "Dosev a podpora původních druhů rostlin"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R09/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Dosev a podpora
původních druhů rostlin“ dle přílohy č. 0364-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Antonín Tykal, č. p. 82, 687 61 Vlčnov, IČ
43444229;
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2. uzavření smlouvy s uchazečem Antonín Tykal, č. p. 82, 687 61 Vlčnov, IČ
43444229, dle přílohy č. 0364-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0364-10-P02, v termínu do 15.05.2010.

25.

Předání nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R09/10

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Loučka, se sídlem
Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 70850895, nemovitosti se
všemi součástmi a příslušenstvím:
- budovu č. p. 119 (jiná stavba) stojící na p. č. st. 278,
- budovu 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,
zapsané na LV č. 360 pro obec Loučka a k. ú. Loučka I u příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
- p. č. 781/101, ostatní plocha,
oddělenou z původní parcely geometrickým plánem č. 279-5/2010 pro obec
Loučka a k. ú. Loučka I, ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

26.

Zdravotnictví - změna IF č. 2 v roce 2010 Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R09/10

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ 62182137, dle
přílohy č. 0393-10-P01.
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27.

Školství - investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R09/10

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště, IČ 00838845, dle přílohy
č. 0400-10-P01.

28.

Školství - vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R09/10

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500:
- Data Displeje TFT video, inventární číslo 69, pořizovací cena 220.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1993,
- zpětný projektor, inventární číslo 621790, pořizovací cena 100.612 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1996,
- počítačový soubor v síti, inventární číslo 125, pořizovací cena 447.749,60 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1999,
a to formou fyzické likvidace.

29.

Školství - souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R09/10

vyslovuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Střední odbornou školou Otrokovice, IČ 00128198, a společností RISE s. r. o., IČ
49970135, na dobu neurčitou od 01.05.2010, dle přílohy č. 0396-10-P01.

30.

Školství - vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R09/10

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy speciální
Uherské Hradiště, IČ 60370432, pana Mgr. Libora Daňhela, s účinností od
01.08.2010, dle přílohy č. 0395-10-P01;
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schvaluje
vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské
školy speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 0395-10-P02.

31.

Projekt Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení
ve Zlínském kraji - veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R09/10

ruší
1. usnesení RZK č. 0260/R06/10 v bodě 2 odst. 3 "schvaluje výběr nejvhodnější
nabídky pro část 3 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč IMPROMATCOMPUTER s. r. o., se sídlem tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308" a odst. 6
"schvaluje 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,
2. usnesení RZK č.0218/R05/10 v bodě 2 odst. 2 "schvaluje výběr nejvhodnější
nabídky pro část 3 uchazeče HP TRONIC, s. r. o., se sídlem Prštné-Kútiky 637,
760 01 Zlín, IČ 60323418" a odst. 5 "schvaluje uzavření smlouvy pro část 3 s
uchazečem HP TRONIC, s. r. o., se sídlem Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, IČ
60323418, dle přílohy č. 0255-10-P04;
schvaluje
zrušení 3. části veřejné zakázky "Nákup výpočetní techniky pro projekty OP VK" z
důvodu, že Zlínský kraj nebude realizovat projekt, ze kterého měla být zakázka
hrazena.

32.

Udělení doložky zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R09/10

souhlasí
s tím, aby Střední škola oděvní a služeb Vizovice, se sídlem Tyršova 874, 763 12
Vizovice, IČ 00837237, uzavřela smlouvu o partnerství s finančním plněním se
společností Euroface Consulting s. r. o., se sídlem Komenského nám. 381, 767 01
Kroměříž, IČ 27660974, v rámci projektu „Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
lektorů, nové technologie ve službách a potravinářství“ realizovaného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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33.

Roční zpráva o realizaci Personální strategie KÚZK a Skupiny ZK za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R09/10

bere na vědomí
roční zprávu o realizaci Personální strategie KÚZK a Skupiny ZK za rok 2009 dle
přílohy č. 0365-10-P01.

34.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových
produktů Ginis

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R09/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových
produktů a rozvoji systému (D/1029/2007/KŘ-IT) se společností GORDIC spol. s r.
o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, dle přílohy č. 0366-10P01.

35.

Doprava - investiční záměry a dodatky IZ, investiční fond a odpisový plán
2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R09/10

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje - Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860:
1. č. 676/3/110/144/03/10 k provedení díla: Silnice III/01868: Loučka - Podolí, most
ev. č. 01868-2, o celkových nákladech 10.638.000 Kč, dle přílohy č. 0362-10-P02;
B. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje - Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860:
1. č. 680/2/110/145/03/10 na akci Pořízení referentských vozidel, o celkových
nákladech 928.000 Kč, dle přílohy č. 0362-10-P04;
C. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860:
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 624/3/110/132/08/09-01/01/10, k provedení
díla: Silnice III/49024: Ludkovice - Pradliska, ochrana vodárenského zdroje
Ludkovice, o celkových nákladech 89.568.000 Kč, dle přílohy č. 0362-10-P06;
2. dodatek č. 5 investičního záměru č. 339/3/110/081/01/07-05/03/10, k provedení
díla: Silnice II/497: Březolupy - Bílovice, o celkových nákladech 165.050.000 Kč,
dle přílohy č. 0362-10-P08;
3. dodatek č. 3 investičního záměru č. 502/3/110/120/06/08-03/03/10, k provedení
díla: Silnice II/495: Pitín, o celkových nákladech 29.850.000 Kč, dle přílohy č.
0362-10-P10;
4. dodatek č. 2 investičního záměru č. 386/3/110/095/07/07-02/03/10, k provedení
díla: Silnice III/49724: Topolná - Bílovice, o celkových nákladech 9.480.000 Kč, dle
přílohy č. 0362-10-P12;
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5. dodatek č. 1 investičního záměru č. 648/3/110/141/10/09-01/02/10, k provedení
díla: Silnice II/495: Bojkovice, most ev. č. 495-028, o celkových nákladech
58.241.000 Kč, dle přílohy č. 0362-10-P14;
6. dodatek č. 3 investičního záměru č. 505/3/110/123/06/08-03/02/10, k provedení
díla: Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493; 1. etapa Dolní Lhota, o celkových nákladech 92.881.000 Kč, dle přílohy č. 0362-10-P16;
7. dodatek č. 5 investičního záměru č. 354/3/110/088/04/07-05/02/10, k provedení
díla: Silnice III/43330: Dřínov, průtah, o celkových nákladech 34.034.000 Kč, dle
přílohy č. 0362-10-P18;
8. dodatek č. 3 investičního záměru č. 341/3/110/082/02/07-03/02/10, k provedení
díla: Silnice II/439, III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní úsek obce, o celkových
nákladech 50.922.000 Kč, dle přílohy č. 0362-10-P20;
D. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvkové organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 0362-10-P21;
E. odpisový plán na rok 2010 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové
organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 0362-10-P22.

36.

Doprava - účelová investiční dotace z ISPROFIN

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R09/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0063/2010 dle přílohy č. 0404-10-P01.

37.

PF09-10 Podprogram na podporu obcí a měst v oblasti prevence kriminality

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R09/10

bere na vědomí
1. zápis z výběrové komise PF09-10 Podprogram na podporu obcí a měst v oblasti
prevence kriminality ve Zlínském kraji pro rok 2010 dle přílohy č. 0405-10-P01;
2. rozhodnutí č. 8 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2010 Ministerstvem vnitra ČR ve výši 221.000 Kč Zlínskému kraji dle přílohy č.
0405-10-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0062/2010 dle přílohy č. 0405-10-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních účelových dotací v
rámci PF09-10 Podprogram na podporu obcí a měst v oblasti prevence kriminality:
a) ve výši 100.000 Kč městu Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, na projekt PF09-10/0012 „Město proti kriminalitě“,
b) ve výši 20.000 Kč městu Hulín, IČ 00287229, na projekt PF-09-10/0013
„Domácí násilí páchané na seniorech a ženách“,
c) ve výši 80.000 Kč městu Slavičín, IČ 00284459, na projekt PF-09-10/0022
„Bezpečnostní stojany na kola“;
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d) ve výši 21.000 Kč obci Zašová, IČ 00304476, na projekt PF-09-10/0011
„Sebeobrana pro ženy - jak se účinně bránit“.

39.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R09/10

schvaluje
a) záměr pronájmu části pozemku p. č. 2760/1, ostatní plocha, do výměry 2.000
m2 včetně, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec a k. ú. Holešov dle
situace v příloze č. 0368-10-P01 za smluvních podmínek stanovených v souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako Správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 0368-10-P02;
b) uzavření smluv o nájmu nemovitostí mezi Zlínským krajem a nájemci:
1. společností Farma Holešov s. r. o., se sídlem Bořenovská 1356/11, 769 01
Holešov, IČ 46993851, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 8745, v rozsahu a za podmínek dle přílohy č.
0368-10-P03 a situace v příloze č. 0368-10-P04,
2. Františkem Janalíkem, bytem 6. května 21, 769 01 Holešov, v rozsahu a za
podmínek dle přílohy č. 0368-10-P05 a situace v příloze č. 0368-10-P06,
3. Ing. Jiřím Horákem, bytem Martinice 130, PSČ 769 01, v rozsahu a za podmínek
dle přílohy č. 0368-10-P07 a situace v příloze č. 0368-10-P08,
4. společností MARTINICE, a. s., se sídlem Martinice 205, 769 01 Holešov, IČ
25331001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2214, v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 0368-10-P09 a
situace v příloze č. 0368-10-P10,
5. společností SALIX MORAVA a. s., se sídlem Revoluční 30, 751 17 Horní
Moštěnice, IČ 25380893, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1732, v rozsahu a za podmínek dle přílohy č.
0368-10-P11 a situace v příloze č. 0368-10-P12,
6. Josefem Matulou, bytem Martinice 190, PSČ 769 01, v rozsahu a za podmínek
dle přílohy č. 0368-10-P13 a situace v příloze č. 0368-10-P14,
na dobu neurčitou s počátkem doby nájmu od 01.05.2010 a s tím, že výpovědní
lhůta nájmu činí 1 měsíc a nájemce nemá nárok na uplatnění jakéhokoliv typu
odškodnění související s ukončením tohoto nájemního vztahu.

Zlín 19. dubna 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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