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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 31.05.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R13/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0584-10-P01.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R13/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) dostihovým odpolednem ve dnech 30. května, 3. července, 22. srpna a 28.
listopadu 2010 pořádaným Nadačním fondem Rozvoj dostihového sportu ve
Slušovicích, IČ 28282051;
b) účastí dětského sboru společnosti Moravské děti, o. p. s., IČ 25558111, na
Světové olympiádě sborů v Číně ve dnech 13. - 22. července 2010;
c) Rybářskými závody mládeže pořádanými Moravským rybářským svazem, o. s.,
místní organizace Zlín, IČ 00547956, dne 19. června 2010 ve Zlíně-Prštném;
d) 6. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec pořádaným
městem Vsetín, IČ 00304450, ve dnech 1. - 4. července 2010;
e) společenskou akcí „Slovácké beachovo léto 2010“ pořádanou občanským
sdružením Staroměští šohajíci, IČ 22739050, ve dnech 9. - 18. července 2010 v
Uherském Hradišti;
f) 10. ročníkem kulturně-společenského festivalu „Týden židovské kultury“
pořádaným městem Holešov, IČ 00287172, ve dnech 25. - 31. července 2010;
g) 14. ročníkem volejbalového turnaje „O pohár hejtmana Zlínského kraje“
pořádaným Volejbalovým sportovním klubem Staré Město, IČ 48491977, dne 28.
srpna 2010;
h) kulturní akcí pořádanou Společností pro obnovu Rajnochovické lesní železnice,
o. s., IČ 22837892, dne 25. července 2010;
i) III. národopisnou slavností "Soláň 2010 - Babí léto na Soláni" pořádanou
Sdružením pro rozvoj Soláně, o. s., IČ 604844274, ve dnech 3. - 5. září 2010;
j) XXXV. ročníkem mezinárodní soutěže filmů s ekologickou tématikou „Týká se to
také tebe“ pořádaným Klubem kultury Uherské Hradiště, p. o., IČ 00092100, ve
dnech 22. - 28. listopadu 2010;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 10.000 Kč Domu dětí a mládeže Uherský Ostroh, IČ 75080621, na
pořádání celonárodního finále soutěže v orientálních tancích skupin "Světlo
Orientu" dne 05.06.2010 v Uherském Ostrohu;
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2. ve výši 15.000 Kč Sportovnímu klubu Slovácká Viktoria Bojkovice, IČ 44018894,
na pořádání mezinárodního turnaje v kopané u příležitosti 80. výročí organizované
kopané v Bojkovicích a 20. ročníku turnaje "O pohár starosty Bojkovic" dne
26.06.2010;
3. ve výši 15.000 Kč Základní škole a Základní umělecké škole Strání, IČ
46956581, na účast dívčí orientální skupiny Saturn na 12. ročníku Bambiriády v
Praze ve dnech 20.-23.05.2010;
4. ve výši 5.000 Kč Fotoklubu Vsetín o. s., IČ 22726624, na výstavu fotografií
skupiny FOTO Q od 18.06.2010 do 06.08.2010 ve Vsetíně;
5. ve výši 7.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizaci Zlín, IČ
00547956, na pořádání Rybářských závodů mládeže dne 19.06.2010;
6. ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Staroměští šohající, IČ 22739050, na
pořádání společenské akce „Slovácké beachové léto 2010“ ve dnech 09.18.07.2010 v Uherském Hradišti;
7. ve výši 20.000 Kč Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o. s.,
IČ 22837892, na pořádání kulturní akce dne 25.07.2010;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0093/2010, dle přílohy č. 0559-10-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0306/R09/10 ze dne 19.04.2010 v části bere na
vědomí písm. l) a v části schvaluje písm. i), kterým Rada Zlínského kraje:
1. vzala na vědomí záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad
akcí „Středomoravská letecká pouť“ pořádanou sdružením Odbočka Svazu letů
České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA- PŘEROV, IČ 75150158, dne
29.05.2010,
2. schválila poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 20.000 Kč občanskému
sdružení Odbočka Svazu letů České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKAPŘEROV, IČ 75150158, na pořádání akce „Středomoravská letecká pouť“, dne
29.05.2010;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč Volejbalovému sportovnímu klubu Staré Město, IČ 48491977,
na pořádání 14. ročníku volejbalového turnaje „O pohár hejtmana Zlínského kraje“
dne 28.08.2010;
b) ve výši 25.000 Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ 26589532, na pořádání III.
národopisné slavnosti „Soláň 2010 - Babí léto na Soláni“ve dnech 03.-05.09.2010.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R13/10

bere na vědomí
informaci o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové
Město, IČ 69797111, dle přílohy č. 0562-10-P04;
souhlasí
1. s pronájmem nebytových prostor, a to místností č. 37 a č. 38 v 1. NP budovy č.
p. 1605, objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku p. č. st. 1965 v obci
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a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o. s., IČ
49562878, na dobu určitou od 01.07.2010 do 30.06.2011;
2. s úhradami náhrad za bezdůvodné obohacení včetně příslušenství ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111;
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 zemního vedení NN v pozemku p. č. 621, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Vážany u Kroměříže, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.,
se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1321/1, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 359-7597/2009, v pozemku p. č. 1328/24, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 360-75910/2009, vše ostatní
plocha/silnice v k. ú. Kelč-Staré Město, a v pozemku p. č. 2039/1, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 378-7591/2009, v pozemku p. č. 1992/1, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 385-7599/2009, vše ostatní
plocha/silnice v k. ú. Kelč-Nové Město;
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.120 Kč + DPH.
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- umístění stavby silnice č. II/495: Pitín na pozemku p. č. 5464/1, ostatní
plocha/dráha v k. ú. Pitín, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 348318b/2009,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0091/2010 dle přílohy č. 0562-10-P05;
5. úpravu Postupu při narovnání smluvních vztahů mezi Zlínským krajem a Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 0562-10-P07;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.09.2008 č. 0635/R17/08 - bod 1. a 3;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.08.2008 č. 0584/R16/08 - bod 4;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí zaslání nabídky na převod
nemovitostí Olomouckému kraji, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ
60609460, dle přílohy č. 0562-10-P03.
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4.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R13/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje úplatným převodem pozemků:
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Brumov:
- p. č. 1813/2, ostatní plocha,
- p. č. 1814/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 527 od Libuše Gargulákové, Mickiewiczova 554/11, Město,
736 01 Havířov, Lubomíra Matějíčka, Malostranská 68, 742 42 Šenov u Nového
Jičína, Petra Matějíčka, Františka Formana 243/43, Dubina, 700 30 Ostrava 30,
Věry Matějíčkové, Gajdošova 2407/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, RNDr
Květoslavy Růžičkové, Okružní 418, Rokytnice, 755 01 Vsetín, za cenu ve výši
41.310 Kč;
B. smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací v rozsahu a dle podmínek
uvedených v přílohách č. 0556-10-P01 a č. 0556-10-P02.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R13/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměr prodeje nemovitostí včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví kraje:
1. soubor nemovitostí tvořících ucelený stavební objekt včetně pozemků, a to:
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/1,
- p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/2,
- p. č. st. 1845/2, zastavená plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/3,
- p. č. st. 1845/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez če/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/4,
- p. č. st. 1845/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/5,
- p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště;
2. nemovitostí
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/6,
- p. č. st. 1845/6, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště.
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6.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R13/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 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, do
vlastnictví obce Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková u Vsetína, IČ
00303798;
2. pozemků
- p. č. 44/8, ostatní plocha,
- 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, do
vlastnictví obce Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková u Vsetína, IČ
00303798;
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,
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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, do vlastnictví obce Dřínov, Dřínov 155, 768 33 Morkovice-Sížany, IČ
00287156;
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, do vlastnictví obce Dřínov, Dřínov 155, 768 33 Morkovice-Sížany, IČ
00287156;
5. pozemků
- PK 2621,
- PK 2880/1,
- PK 2880/2,
- PK 2918/1,
- PK 2918/2,
- PK 2934,
- PK 2935,
- PK 2936/1,
- PK 2936/2,
- PK 2948,
- PK 2949,
- PK 2950,
- PK 2951,
- PK 2954,
- PK 2955,
- PK 2956,
- PK 2958,
- PK 2970,
- PK 2972,
- PK 2981,
- PK 2990,
- PK 3004,
- PK 3018,
- PK 3027,
- PK 3031,
- PK 3071,
- PK 3081,
- PK 3082,
- PK 3084,
- PK 4730,
- p. č. 9232/1, ostatní plocha,
- p. č. 9232/2, ostatní plocha,
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- p. č. 9232/3, ostatní plocha,
- p. č. 9232/4, ostatní plocha,
- p. č. 9232/5, ostatní plocha,
- p. č. 9359/2, ostatní plocha,
- p. č. 9359/3, ostatní plocha,
- p. č. 9359/4, ostatní plocha,
- p. č. 9359/5, ostatní plocha,
- p. č. 9359/6, ostatní plocha,
- p. č. 9359/7, ostatní plocha,
- p. č. 9359/17, ostatní plocha,
- p. č. 9360/5, ostatní plocha,
- p. č. 9360/6, ostatní plocha,
- p. č. 9360/7, ostatní plocha,
- p. č. 9360/10, ostatní plocha,
- p. č. 9360/14, ostatní plocha,
- p. č. 9360/9, ostatní plocha,
- p. č. 9360/21, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 231 pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov,
do vlastnictví obce Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov,
IČ 00291331;
6. pozemků
- p. č. 1117/3, ostatní plocha,
- p. č. 1117/7, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec Valašské Klobouky a k.
ú. Smolina, do vlastnictví města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
B. prodej pozemku z vlastnictví Zlínského kraje včetně veškerých jeho součástí a
příslušenství s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
- p. č. st. 1058/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 231 pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov,
do vlastnictví obce Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov,
IČ 00291331, za cenu ve výši 40.083 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0034/2010 dle přílohy č. 0565-10-P08;
II. neschválit:
prodej nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje včetně veškerých jeho součástí a
příslušenství s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/5,
- p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví Pavla Adámka, Velehradská
1468, 686 03 Staré Město, za cenu ve výši 63.331 Kč.

7.

Vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R13/10

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
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svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum,
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, a to osobní automobil
RENAULT ESPACE, reg. značka VSI 47-36, inv. č. 20015, rok pořízení 1991,
pořizovací cena 275.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou likvidace.

8.

Zapojení dotace z programu Podpora koordinátorů romských poradců 2010 rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R13/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0087/2010 dle přílohy č. 0566-10-P01.

9.

Výroční zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu za období březen 2009únor 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R13/10

bere na vědomí
výroční zprávu Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zpracovanou za období
březen 2009 až únor 2010 dle přílohy č. 0558-10-P01.

10.

Školství - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R13/10

stanovuje
s účinností od 01.06.2010:
1. Mgr. Ivu Kramářovi, řediteli Gymnázia Otrokovice, IČ 61716693, plat dle
platového výměru v příloze č. 0561-10-P01;
2. Mgr. Michalovi Gergelovi, řediteli Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, plat dle platového
výměru v příloze č. 0561-10-P02.

11.

PO - Mimořádné odměny 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R13/10

stanovuje
odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
a) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0556-10-P01,
b) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 0556-10-P02,
c) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0556-10-P03,
d) v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0556-10-P04,
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e) v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0556-10-P05.

12.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R13/10

schvaluje
záměr pronájmu pozemků nebo jejich částí, a to:
p. č. 2760/6, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj,
Katastrálním pracovištěm Holešov, na LV č. 1590 pro k. ú. a obec Holešov,
p. č. 147/5, ostatní plocha,
p. č. 147/7, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj,
Katastrálním pracovištěm Holešov, na LV č. 339 pro k. ú. a obec Zahnašovice,
do celkové výměry 20 000 m2 společnosti POKART spol. s r. o., se sídlem
Ostrava-Poruba, Josefa Skupy 1708, IČ 25574311, za účelem přípravy a realizace
investičního záměru společnosti POKART spol. s r. o., za cenu nájmu minimálně
ve výši obvyklé ceny nájemného stanovené na základě znaleckého posudku č.
059/2009 ze dne 23.10.2009, vypracovaného znaleckým ústavem TOP AUDITING,
s. r. o.

13.

Školství - SOŠ Luhačovice - stavební úpravy a nástavba budovy školy dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R13/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ Luhačovice - stavební
úpravy a nástavba budovy školy“ - dodávka stavby, formou zjednodušeného
podlimitního řízení ve znění příloh č. 0548-10-P01 až č. 0548-10-P10 výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0548-10-P08 a současným uveřejněním výzvy na
internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec,
Martina Hromečková, DiS, a náhradníky - Lenka Cyrnerová DiS., Ing. František
Mikeštík, Jitka Chobotová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Marek Slabý;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Marek Slabý, Ing. Milan Hudec,
Ing. Bc. Miroslav Trávníček, Ing. David Neulinger a náhradníky - Lenka Cyrnerová
DiS., Jan Vrbka, Ing. František Mikeštík, Bohumila Chlupová, 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 „SOŠ Luhačovice - stavební úpravy a nástavba budovy školy“
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
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předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0548-10-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit plnou moc pro společnost RTS, a. s., k
veřejné zakázce „SOŠ Luhačovice - stavební úpravy a nástavba budovy školy“ dodávka stavby k podpisu v termínu do 04.06.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „SOŠ Luhačovice - stavební úpravy a nástavba budovy
školy“ - dodávka stavby Radě Zlínského kraje k rozhodnutí, v termínu do
09.08.2010.

16.

Zdravotnictví - KNTB - dodatek IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R13/10

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
pronajatého Krajské nemocnici T. Bati, a. s., č. 638/3/170/111/10/09 "Modernizace
síťové infrastruktury v KNTB, a. s. Zlín" dle přílohy č. 0552-10-P01.

17.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných provozů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R13/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na akci „Vsetínská nemocnice a.s. - centralizace
vybraných provozů“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č.
0553-10-P01 až č. 0553-10-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Martina
Hromečková, DiS., Ing. Jana Stašková, Ing. Martin Glíž, a náhradníky - Ing. Milan
Hudec, Ing. David Neulinger, Ing.Bc. Olga Pekárková, RNDr. Ludmila Knotová;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky „Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných
provozů“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do
09.08.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 28.06.2010.
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19.

Kultura - dotace z MK ČR, změna závazných ukazatelů rozpočtu PO, změna
závazných objemů prostředků na platy a OON, změna IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R13/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0088/2010 dle přílohy č. 0569-10-P01,
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace zřízené Zlínským
krajem v oblasti kultury a památkové péče na rok 2010 dle přílohy č. 0569-10-P02,
3. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady v roce
2010 dle přílohy č. 0569-10-P03,
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, dle přílohy
č. 0569-10-P05.

20.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - vydavatelská činnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R13/10

schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu vydavatelské činnosti
v členění:
1. Lidové tradice a řemesla, o. p. s., Uherský Ostroh, IČ 28309146,
ve výši – 25.000 Kč na projekt:
Edice barevné publikace o lidovém ostrožském kroji
2. NEZBEDA s. r. o., Zlín, IČ 26940094,
ve výši – 30.000 Kč na projekt:
Podpora vydavatelské činnosti přílohy časopisu Nezbeda - Cvrček
3. Jitřenka, o. s., Vsetín, IČ 22822437,
ve výši - 20.000 Kč na publikaci:
Neminout cestu k pravdě!
4. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s., IČ 00462152,
ve výši - 10.000 Kč na publikaci:
Vlastivědný věstník moravský, vydání ročníku 62, roku 2010 se studiemi dějin
Zlínského kraje
5. Valašské Athény, Valašské Meziříčí, IČ 60990155,
ve výši - 30.000 Kč na publikaci:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě - 2010
6. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, IČ 68378076,
ve výši - 25.000 Kč na publikaci:
Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka
7. Muzejní společnost "Vlára" v Brumově-Bylnici, IČ 26516110,
ve výši - 20.000 Kč na publikaci:
Vyprávjanky z pod Holého vrcha
8. Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín, IČ 40995356,
ve výši - 20.000 Kč na publikaci:
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Zlín Farnost sv. Filipa a Jakuba
9. Klub UNESCO Kroměříž, IČ 47934778
ve výši - 30.000 Kč na publikaci:
750 let kostela sv. Mořice a zakladatelská činnost Bruna ze Schauenburgu v
Kroměříži
10. Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, IČ 69720151,
ve výši - 30.000 Kč na publikaci:
Kronika o působení valašsko-slovácké hudby v USA v letech 1923-1931
11. Cimbálová Muzika Bukovinka o. s., Bystřice pod Hostýnem, IČ 22667296,
ve výši - 20.000 Kč na publikaci:
Vydání písňových sbírek z rukopisů Daniela Slobody
12. Klub přátel umění Břeclav, IČ 26669951,
ve výši- 10.000 Kč na publikaci:
Tři Radosti moravského loutkáře Vladimíra Matouška
13. Občanské sdružení K.O.S.A. (Klub občanských a studentských aktivit),
Holešov, IČ 28558294,
ve výši - 10.000 Kč na publikaci:
Cestou, necestou přes pole i hory, aneb malý průvodce velkého cestovatele
Holešovskem a Bystřickem;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace z Fondu kultury Zlínského
kraje na podporu vydavatelské činnosti ve výši 20.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně, IČ 70883521, na publikaci Historie a současnost sklářské tvorby na
Zlínsku.

21.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. - poskytnutí dotace a
návratné finanční výpomoci na projekty na období 2010-2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R13/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit závazný ukazatel rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010 společnosti
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, ve výši
600.000 Kč na nový projekt realizovaný z ROP, oblast podpory 3.4. Propagace a
řízení, zaměřený na podporu domácího cestovního ruchu i příjezdové turistiky na
Východní Moravě;
2. schválit:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 7.324.000 Kč společnosti
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, na zajištění
vlastního podílu financování projektů "Marketingová podpora domácího cestovního
ruchu na Východní Moravě" a "Marketingová podpora příjezdového cestovního
ruchu na Východní Moravě" realizovaných z ROP regionu soudržnosti Střední
Morava, oblast podpory 3.4. Propagace a řízení dle přílohy č. 0572-10-P01,
b) poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, ve výši 14.000.000 Kč na předfinancování
projektů "Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě"
a "Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě"
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realizovaných z ROP regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 3.4.
Propagace a řízení dle přílohy č. 0572-10-P02.

22.

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Morava a
Slezsko – cykloprůvodce"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R13/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o spolupráci a
spolufinancování při realizaci projektu „Morava a Slezsko – cykloprůvodce“ mezi
Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, IČ 70888337, Moravskoslezským
krajem, IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 0570-10P01.

23.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R13/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0541-10-P01.

24.

Dotace na údržbu ve zvláště chráněných územích - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R13/10

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0090/2010 dle přílohy č. 0542-10-P01;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
1. ve výši 11.500 Kč Marii Valchářové, bytem Vesník 1596, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Mokřady Vesník (u točny) na ploše 0,28 ha pokosením trávy s
odstraněním sena, opravou oplocení chráněného území a odstraněním dřevin po
kalamitě,
2. ve výši 28.500 Kč Ladislavu Martinkovi, bytem Zelená 1505, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Růžděcký Vesník na ploše 2,2 ha pokosením trávy, odstraněním sena a
odstraněním dřevin po kalamitě,
3. ve výši 7.000 Kč Petru Bartoňovi, bytem 756 23 Jablůnka 30 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký
Vesník na ploše 0,8 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
4. ve výši 12.500 Kč Milanu Rožnovjákovi, bytem 756 21 Kateřinice 21
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PR Dubcová na ploše 0,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena a
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likvidace dřevin po kalamitě,
5. ve výši 6.000 Kč Františku Bednářovi, bytem Příkrá 43, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy včetně odstranění sena a
průběžného čištění plochy od odpadků,
6. ve výši 3.500 Kč Jaromíru Bednářovi, bytem Na Vyhlídce 1150, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,26 ha pokosením trávy včetně odstranění sena,
7. ve výši 6.500 Kč Drahomíře Kašparovské, bytem J. Sousedíka 1147, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 0,6 ha pokosením trávy a odstraněním
sena,
8. ve výši 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, bytem Pod Vršky 114, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
9. ve výši 10.000 Kč Zdeňku Ovesnému, bytem Hanžlov 1023, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 1,2 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
10. ve výši 26.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, bytem Bří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Ježůvka na ploše 1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena, likvidací
dřevin po kalamitě a rozrušením mechových porostů,
11. ve výši 10.000 Kč Janu Kratinovi, bytem Prlov 50, PSČ 756 11 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Prlov I na
ploše 0,3 ha, pokosením trávy, vyhrabáním staré trávy, mechu a listí, likvidací
dřevin po kalamitě,
12. ve výši 18.000 Kč Marku Škarpovi, bytem 756 22 Hošťálková 438
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Pivovařiska na ploše 1,5 ha extenzivní pastvou dobytka včetně pokosení
nedopasků,
13. ve výši 16.500 Kč Janu Mynářovi, bytem 756 11 Prlov 47 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Prlov III na ploše
1,6 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
14. ve výši 3.500 Kč Robertu Žídkovi, bytem 756 11 Pozděchov 211 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby louky ve zvláště chráněném území PP
Pozděchov na ploše 0,23 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
15. ve výši 4.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, bytem 756 12 Horní Lideč 343
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Lačnov na ploše 0,3 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
16. ve výši 3.500 Kč Milanu Surému, bytem 756 11 Prlov 36 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby v PP Prlov II na ploše 0,20 ha odstraněním dřevin po
kalamitě,
17. ve výši 15.000 Kč Aleně Dolákové, bytem Na Chaloupkách 322, 768 72
Chvalčov (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Pod Kozincem na ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území,
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18. ve výši 25.500 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČ
70322872 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Mokřady Vesník (Břehy) na ploše 1,2 ha pokosením trávy s
odstraněním sena a likvidací dřevin po kalamitě,
19. ve výši 62.000 Kč Daně Smílkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČ
73333972 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněných územích PP Vršky-Díly a PP Louky pod Štípou na celkové ploše 3 ha
pokosením trávy s odstraněním sena,
20) ve výši 47.000 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná 51, 756 41 Lešná, IČ
41018303 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 2,3 ha pokosením trávy s
odstraněním sena,
21. ve výši 27.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec 176, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 0,7 ha výřezem označených
dřevin,
22. ve výši 22.000 Kč Bohumilu Zbrankovi, bytem 756 21 Ratiboř 138, IČ
41084055 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném
území PP Zbrankova stráň na ploše 2 ha pokosením trávy s odstraněním sena a
likvidací označených dřevin,
23. ve výši 9.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva 243, 755 01 Vsetín, IČ
73871389 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s
pokosením nedopasků,
24. ve výši 14.500 Kč Petru Dědicovi, bytem Jasenická 1796, 755 01 Vsetín, IČ
66727383 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Vršky-Díly na ploše 1,8 ha pokosením trávy s odstraněním
sena,
25. ve výši 40.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Valašské
Meziříčí, sídlem U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 64123693 (nevládní
nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PR
Choryňský mokřad a PP Jasenice na celkové ploše 1 ha pokosením trávy s
odstraněním sena a výmladků vrb, v PP Jasenice včetně provádění ochranného
dozoru v letním období,
26. ve výši 19.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, ZO Orchidea Valašsko,
sídlem 756 27 Valašská Bystřice 185, IČ 49563289 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PP Prlov II a PR
Dubcová na celkové ploše 0,7 ha pokosením louky s odstraněním sena a likvidací
dřevin po kalamitě,
27. ve výši 58.000 Kč pro ARION-Sdružení přírodovědců a ochránců přírody,
sídlem ČSA 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26993686 (nevládní
nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PP
Mokřady Vesník (Břehy) a PP Vršky – Díly na celkové ploše 2,9 ha pokosením
trávy s odstraněním sena,
28. ve výši 62.800 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, sídlem
Poutní 588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274521 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích.
Údržba spočívá v posečení trávy křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno
fázově) a v asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2krát, včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území,
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29. ve výši 29.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, sídlem
Poutní 588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274521 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště
Bílová. Údržba spočívá v asanačním sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně
odstranění sena a v posečení plochy s obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha,
včetně odstranění biomasy,
30. ve výši 27.450 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, sídlem
Poutní 588, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274521 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP SkalkaPolomsko. Údržba spočívá v posečení trávy včetně drobného náletu a ostružiníku
ve svahu se skalkami křovinořezem na ploše 0,39 ha, včetně odstranění biomasy a
v asanačním sečení křovinořezem na ploše 0,18 ha, které bude provedeno 3-krát,
včetně odstranění sena,
31. ve výši 36.000 Kč společnosti AG - STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12
Lidečko 460, IČ 61945897 na provedení údržby ve zvláště chráněných územích
PP Hrádek a PP Sucháčkovy paseky na celkové ploše 2,6 ha pokosením trávy s
odstraněním sena.

25.

Veřejná zakázka "Plány péče pro evropsky významné lokality Zlínského
kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R13/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Plány péče pro EVL Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0544-10-P01;
schvaluje
a) výběr nejvhodnější nabídky pro:
1. část 1 uchazeče Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, se sídlem
Poutní 588, 768 61 Chvalčov;
2. část 2 uchazeče Jan Havránek, se sídlem Josefa Lady 3196, 407 47 Varnsdorf;
3. část 3 uchazeče Mgr. Lenka Králová, se sídlem Vlčnov 622, 687 61;
4. část 4 uchazeče Ing. Jiří Schneider, se sídlem č.p. 7, 594 55 Újezd u Tišnova;
5. část 5 uchazeče Ing. Darek Lacina, se sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00
Brno;
6. část 6, část 7 a část 8 uchazeče Ing. Jiří Schneider, se sídlem č.p. 7, 594 55
Újezd u Tišnova;
b) uzavření smlouvy pro:
1. část 1s uchazečem Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, se sídlem
Poutní 588, 768 61 Chvalčov dle přílohy č. 0544-10-P02;
2. část 2 s uchazečem Jan Havránek, se sídlem Josefa Lady 3196, 407 47
Varnsdorf dle přílohy č. 0544-10-P03;
3. část 3 s uchazečem Mgr. Lenka Králová, se sídlem Vlčnov 622, 687 61 dle
přílohy č. 0544-10-P04;
4. část 4 s uchazečem Ing. Jiří Schneider, se sídlem č.p. 7, 594 55 Újezd u
Tišnova dle přílohy č. 0544-10-P05;
5. část 5 s uchazečem Ing. Darek Lacina, se sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00
Brno dle přílohy č. 0544-10-P06;
6. část 6, část 7 a část 8 s uchazečem Ing. Jiří Schneider, se sídlem č. p. 7, 594 55
Újezd u Tišnova dle příloh č. 0544-10-P07, až č. 0544-10-P09;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči, dle příloh č. 0544-10-P02 až č. 0544-10-P09, v termínu do
30.05.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Plány péče pro EVL Zlínského kraje“
plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů v termínu do 31.07.2010.

26.

Veřejná zakázka "Nákup automobilu pro projekt OPŽP"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R13/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Nákup automobilu pro projekt OP ŽP" formou
otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0546-10-P01 až č. 0546-10-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Jiří Mindl, Ing. David
Neulinger a náhradníky - JUDr. Kateřina Lisá, Ing. Dagmar Sýnková, Martina
Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa;
3. hodnoticí komisi ve složení: Milena Kovaříková, Ing. Martin Kobzáň, RNDr. Alan
Urc, Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing. David Neulinger a náhradníky - Ing. Jaroslav
Drozd, Ing. Jitka Homolková, Ph.D., MBA, Ing. Jaroslav Hrabec, Jiří Mindl, Martina
Hromečková, DiS.;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic v termínu do 30.10.2010 zajistit všechny potřebné
úkony související s realizací veřejné zakázky „Nákup automobilu pro projekt OP
ŽP“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
2. vedoucímu Odboru investic předložit v termínu do 01.11.2010 návrh rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje.

27.

Zpráva o činnosti Pracovní skupiny EIA/SEA č. 4

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R13/10

bere na vědomí
zprávu o činnosti Pracovní skupiny EIA/SEA za období od
01.05.2010 dle přílohy č. 0545-10-P01.
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28.

Sociální služby – změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R13/10

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2010, dle přílohy č. 0567-10P01.

29.

Sociální služby - změna závazných ukazatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R13/10

schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace zřízené Zlínským
krajem v oblasti sociálních služeb dle přílohy č. 0568-10-P01, a to snížení
příspěvku na provoz o 368.139 Kč na celkovou výši 317.861 Kč u příspěvkové
organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, IČ 70850992.

30.

Poskytnutí finančních darů na uhrazení regulačních poplatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R13/10

schvaluje
poskytnutí finančního daru fyzickým osobám dle příloh č. 0573-10-P01 až č. 057310-P04.

31.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R13/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0089/2010 dle přílohy č. 0580-10-P01.

32.

Školství - investiční fondy, dotace, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R13/10

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
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Zlínským krajem na rok 2010:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová a hotelová
Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0576-10-P01;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105,
dle přílohy č. 0576-10-P02;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Střední škola
průmyslová a hotelová Uherské Hradiště, IČ 00559644, na nákup devítimístného
automobilu ve výši 590.000 Kč dle přílohy č. 0576-10-P03, za podmínky schválení
poskytnutí dotace v uvedené výši Zastupitelstvem Zlínského kraje;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 590.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště, IČ 00559644, na pořízení
devítimístného automobilu;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0033/2010 dle přílohy č. 0576-10-P04.

33.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R13/10

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 12.408.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0575-10-P01.

34.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R13/10

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, a to snímač
charakteristik, inventární číslo 18215, rok pořízení 1982, pořizovací cena 111.512
Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00851663, a to datového projektoru
InFocus LP 725, inventární číslo 95139, rok pořízení 1999, pořizovací cena
216.180 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

37.

Mezinárodní spolupráce v rozvojových projektech Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R13/10

doporučuje
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Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. smlouvu mezi vedoucím partnerem a partnery projektu Entreprenaurial
Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU), reg. č. 0570 R2, realizovaného
v rámci operačního programu INTERREG IVC, dle přílohy č. 0579-10-P01,
2. partnerství mezi Zlínským krajem a Trenčianskym múzeem v Trenčíně, IČ
34059199, při přípravě a realizaci projektu "Přeshraniční spolupráce v EVVO", dle
podmínek stanovených Žádostí o finanční příspěvek, dle přílohy č. 0579-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "ENSPIRE
EU" v souladu s partnerskou smlouvou a jejími přílohami v termínu do 31.12.2012.

38.

Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti
nebo za mimořádný čin ve školním roce 2009/2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R13/10

bere na vědomí
seznam vybraných žáků, kteří budou oceněni za mimořádné úspěchy v mimoškolní
činnosti nebo za mimořádný čin ve školním roce 2009/2010 dle přílohy č. 0574-10P01;
schvaluje
poskytnutí věcných darů oceněným žákům dle přílohy č. 0574-10-P01 v souladu s
rozpisem v příloze č. 0574-10-P02.

39.

Informace o aktualních soudních sporech v samostatné působnosti kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R13/10

bere na vědomí
informaci o stavu aktuálních soudních sporů v samostatné působnosti kraje, v
nichž je Zlínský kraj účastníkem řízení, dle přílohy č. 0547-10-P01.

40.

Finanční pomoc na odstraňování povodňových škod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R13/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0095/2010 dle přílohy č. 0586-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným obcím s rozšířenou
působností na odstranění následků povodňových škod v souladu s usnesením
vlády č. 1232/2009 uvedeném v příloze č. 0586-10-P02 ve správních obvodech
těchto obcí:
- město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 5.000.000 Kč,
- město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 4.000.000 Kč,
- město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 2.000.000 Kč,
- město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 2.000.000 Kč,
- město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 2.000.000 Kč,
- město Uherské Hradiště, IČ 00291471, ve výši 1.000.000 Kč;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3.500.000 Kč na odstranění
následků povodňových škod v souladu s usnesením vlády č. 1232/2000 uvedeném
v příloze č. 0586-10-P02 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizaci,
IČ 70934860.

41.

Uzavření nájemní smlouvy se společností KAJATEX CZECH s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R13/10

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Zlínským krajem a společností
KAJATEX CZECH s. r. o., Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha, IČ 29013453,
dle příloh č. 0587-10-P01 a č. 0587-10-P02.

42.

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R13/10

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2010 dle přílohy č. 0585-10-P01.

44.

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R13/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0092/2010 dle přílohy č. 0588-10-P01.

45.

Realizace personální strategie v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R13/10

schvaluje
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1. Plán aktivit vyplývajících z Personální strategie KÚZK a Skupiny ZK na rok
2010, dle příloh č. 0582-10-P01 a 0582-10-P02;
2. realizaci manažerského vzdělávání pro vedoucí zaměstnance příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem na náklady zřizovatele v rozsahu přílohy č.
0582-10-P01.

46.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R13/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského
kraje, a to včetně jejich součástí a příslušenství, úplatným převodem pozemků
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 6639-3302/2009,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 3924/4, travní porost, o výměře 316 m2,
- p. č. 3964/4, travní porost, o výměře 623 m2,
od Ing. Aleše Oškery, bytem Budovatelská 4817, 760 05 Zlín, MUDr. Libuše
Říhové, bytem Vajdova 1035/13, Praha 15, Hostivař, 102 00 Praha, za cenu
1.011.600 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0096/2010 dle přílohy č. 0589-10-P02.

47.

Záměr zvýšení základního kapitálu nemocnic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R13/10

schvaluje
zaslání nabídky na převod nemovitostí uvedených v příloze č. 0590-10-P01, které
přešly z vlastnictví státu do vlastnictví Zlínského kraje na základě zákona
č. 290/2002 Sb., za cenu v místě a čase obvyklou Olomouckému kraji,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. záměr zvýšení základního kapitálu nemocnic a. s. založených Zlínským krajem
včetně harmonogramu dle příloh č. 0590-10-P02, č. 0590-10-P04 a č. 0590-10P05,
2. záměr převodu nemovitostí uvedených v příloze č. 0590-10-P01 formou
nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností:
a) Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín,
b) Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/73, 767
55 Kroměříž,
c) Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365,
686 68 Uherské Hradiště,
d) Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600,
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762 75 Zlín;
3. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru:
a) ve výši 40.000.000 Kč mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, dle přílohy č. 0590-10-P10,
b) ve výši 10.000.000 Kč mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, a Vsetínskou
nemocnicí a. s., IČ 26871068, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, dle
přílohy č. 0590-10-P11;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit stanovisko legislativně
právního oddělení Státního fondu životního prostředí, ke změně vlastnictví
nemovitostí uvedených v projektech financovaných z Operačního programu Životní
prostředí v průběhu jejich trvání,
2. vedoucímu Odboru ekonomického zajistit realizaci nabídky převodu nemovitostí
v majetku Zlínského kraje uvedených v příloze č. 0590-10-P01 Olomouckému kraji;
3. vedoucímu Odboru ekonomického vyžádat písemné stanovisko Evropské
investiční banky k záměru převodu do základního kapitálu Krajské nemocnice T.
Bati, a. s., budovy na p. č. st. 4459 (21. pavilon - onkologie) a budovy na p. č. st.
8865 (21. pavilon - přístavba).

48.

Doplněný návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 16.06.2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R13/10

schvaluje
doplněný návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
16.06.2010 uvedený v příloze č. 0591-10-P01.

Zlín 31. května 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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