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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 24.05.2010

1.

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R12/10

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2010 dle přílohy č. 0537-10-P01.

2.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R12/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009 dle přílohy č. 0536-010P01;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2009 "bez
výhrad";
3. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0029/2010 dle přílohy č. 0536-10-P02;
4. schválit poskytnutí dotací:
a) HOCKEY CLUB MEZ Brumov, IČ 40994961, navýšení dotace ve výši 5.000.000
Kč na celkovou výši 6.000.000 Kč na IV. etapu výstavby zimního stadionu v
Brumově - Bylnici,
b) Altissimo s. r. o., IČ 26928388, dotace ve výši 500.000 Kč na dofinancování
projektu Výstavba horolezecké haly ve Zlíně,
c) Město Slušovice, IČ 00284475, dotace ve výši 1.500.0000 Kč na výstavbu 40
kusů ustájovacích boxů pro koně v areálu dostihového závodiště,
d) Obec Tlumačov, IČ 00284572, dotace ve výši 5.000.000 Kč na realizaci akce
Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa,
e) Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 300.000 Kč na realizaci akce
Kanalizace splašková,
f) Obec Korytná, IČ 00291030, dotace ve výši 4.000.000 Kč na realizaci akce
Kanalizace a ČOV Korytná,
g) SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín, IČ 63701456, dotace ve výši
300.000 Kč na nákup osobního vozidla,
h) SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, IČ 63414333, dotace ve výši
300.000 Kč na nákup osobního vozidla,
i) SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, IČ 65325591, dotace ve
výši 300.000 Kč na nákup osobního vozidla,
j) SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín, IČ 65792025, dotace ve výši 300.000
Kč na nákup osobního vozidla,
k) Policie ČR, Krajské ředitelství Zlínského kraje, IČ 72052767, dotace ve výši
400.000 Kč, dotace na nákup 10 ks defibrilátorů;
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5. schválit snížení investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, o 5.702.000 Kč ze schválené výše 145.250.000 Kč
na výši 139.548.000 Kč, z toho je 2.600.000 Kč účelově vázáno na instalaci silniční
váhy v prostoru bývalého hraničního přechodu Starý Hrozenkov;
ukládá
Odboru zdravotnictví zpracovat návrh na navýšení základního kapitálu nemocnic
založených Zlínským krajem, a to peněžními a nepeněžními vklady, dle
navrhovaných rámcových parametrů uvedených v příloze č. 0536-10-P03 a
předložit jej na jednání Rady Zlínského kraje dne 31.05.2010.

3.

Sociální služby - DS Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce hygienických
jader - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R12/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Domov pro seniory Rožnov
pod Radhoštěm – rekonstrukce hygienických jader" - dodávka stavby formou
zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0534-10-P02 až č. 0534-10P06 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0534-10-P07 a současným
uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec,
Martina Hromečková, Dis, a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. František
Mikeštík, Ing. Tomáš Záhora;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Mgr. Jaromír
Navrátil, Mgr. Jana Chovancová, Ing. David Neulinger a náhradníky - Lenka
Cyrnerová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Zdeněk Metz, Ing. Alena Grebíková,
Martina Hromečková, DiS.;
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 a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce
hygienických jader" - dodávka stavby, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 053410-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu plnou moc pro společnost RTS,
a. s., k veřejné zakázce "Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce hygienických jader" - dodávka stavby v termínu do 27.05.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce hygienických jader" - dodávka stavby Radě Zlínského kraje k
rozhodnutí, v termínu do 09.08.2010.
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4.

Sociální služby - DZP Zborovice - stavební úpravy Starého zámku - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R12/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zborovice – stavební úpravy Starého zámku" - dodávka
stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0535-10-P02
až č. 0535-10-P07 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0535X-10-P08 a
současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Mgr.
Antonín Ondráš, a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. František Mikeštík,
Romana Kročová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Mgr. Antonín
Ondráš, Mgr. Jana Chovancová, Ing. David Neulinger a náhradníky - Lenka
Cyrnerová, DiS., Ing. František Mikeštík, Romana Kročová, Ing. Alena Grebíková,
Martina Hromečková, DiS.;
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 a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice –
stavební úpravy Starého zámku“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 053510-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu plnou moc pro společnost RTS,
a. s., k veřejné zakázce "Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice –
stavební úpravy Starého zámku" - dodávka stavby v termínu do 27.05.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice –
stavební úpravy Starého zámku“ - dodávka stavby Radě Zlínského kraje k
rozhodnutí, v termínu do 09.08.2010.

5.

Memorandum o koordinované spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a
využití dopravní infrastruktury ve Zlínském a Olomouckém kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R12/10

souhlasí
s návrhem MEMORANDA o koordinované spolupráci při řešení dopravní
obslužnosti a využití dopravní infrastruktury ve Zlínském a Olomouckém kraji, dle
přílohy č. 0531-10-P01.
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8.

Koridor územní rezervy pro vedení VVN 110 kV Uherský Brod - Strání (Slovensko) v ZÚR ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R12/10

souhlasí
s aktualizací Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, na základě které dojde k
vypuštění koridoru územní rezervy pro „Vedení VVN 110 kV Uherský Brod - Strání
( - Slovensko)“,
ukládá
1. vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství v termínu do 30.09.2010
zajistit zpracování aktualizace Územně energetické koncepce Zlínského kraje;
2. vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu v termínu do
31.12.2010 pořídit Prověřovací územní studii „Vedení VVN 110 kV Uherský Brod Strání (- Slovensko)“;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vypustit v rámci aktualizace Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje, koridor územní rezervy pro „Vedení VVN 110 kV Uherský
Brod - Strání (- Slovensko).

9.

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
16.06.2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R12/10

schvaluje
návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
16.06.2010 uvedený v příloze č. 0538-10-P01.

Zlín 24. května 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtmana

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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