R14/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání dne 14.06.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R14/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0635-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0227/R05/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Ing. Haně
Příleské, člence rady, v termínu do 14.06.2010 realizovat v dozorčích radách
hloubkové prověření (audity) všech nemocnic dle návrhu uvedeném v příloze č.
0267-10-P01.“ - na termín plnění 28.06.2010;
2. usnesení č. 0491/R13/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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.“ - na termín plnění 28.06.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R14/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) 2. ročníkem Zlínských tenisových dnů pořádaným PhDr. Janem Čadou, IČ
46282033, a Tenisovým klubem SK Zlín, IČ 44119127, ve dnech 11. - 12. června
2010;
b) akcí „Letní škola barokní hudby KELČ“ pořádanou The Czech Ensemble Baroq,
o. s., IČ 22674209, ve dnech 6. - 15. srpna 2010;
c) výstavou nazvanou Poklady Moravy - příběh jedné historické země pořádanou
Moravským zemským muzeem, IČ 00094862, od září 2010 do července 2011;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 50.000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., IČ 28621221, na pořádání 1.
ročníku celostátního pěveckého festivalu Nad oblaky aneb Každý může být
hvězdou s finálovým večerem dne 22.10.2010 v Olomouci;
2. ve výši 20.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sport Club MEZ Brumov, IČ 18757561,
na mezinárodní turnaj v plážovém volejbale mužů a žen - „Double B beach“
pořádaný dne 10.07.2010 v Brumově-Bylnici;
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3. ve výši 40.000 Kč Folklornímu sdružení ČR, IČ 00541206, na pořádání XVIII.
Mezinárodního armádního folklorního festivalu „Rožnovská valaška“ ve dnech 11.13.06.2010 v Rožnově pod Radhoštěm;
4. ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení GRANUM, IČ 26545446, na účast 2
zástupců Tauferovy SOŠ veterinární v Kroměříži na mezinárodním setkání škol
zabývajících se chovem a využitím koní v Neracu ve Francii ve dnech 29.06.05.07.2010;
5. ve výši 20.000 Kč Demokratické alianci Romů ČR, IČ 60042249, na pořádání
16. ročníku Mezinárodního festivalu Romská píseň 2010 dne 24.07.2010 v
Rožnově pod Radhoštěm;
6. ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení AIESEC Zlín, IČ 62181483, na účast
zástupce sdružení na Mezinárodním Kongresu v Hyderabadu v Indii ve dnech
23.08-01.09.2010;
7. ve výši 75.000 Kč na rok 2010 Moravskému zemskému muzeu, IČ 00094862,
na výstavu s názvem Poklady Moravy - příběh jedné historické země, která se
koná od září 2010 do července 2011;
8. ve výši 10.000 Kč PhDr. Janu Čadovi, IČ 46282033, na pořádání 2. ročníku
Zlínských tenisových dnů 11.-12.06.2010;
b) poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč Nadačnímu fondu ADIUVARE, IČ 26805332,
na charitativní činnost v roce 2010.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R14/10

souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 7193/1, ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod o
výměře 20 m2 Marii Horenské, bytem Horní Valy 552, 688 01 Uherský Brod na
dobu určitou od 01.07.2010 do 30.06.2020 za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok;
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. 4423/3, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Valašské Klobouky, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1583-73601/2009,
- 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 2.800 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování nadzemního vedení NN včetně dvojitého betonového
sloupu NN na pozemku p. č. 81/15, ostatní komunikace/ostatní plocha, v k. ú.
Ostrata, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 34456202/2009,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční soustavy nadzemního vedení NN a dvojitého
betonového sloupu NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
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3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování nadzemního vedení NN na pozemku p. č. 188, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Bojanovice u Zlobic, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 105-3_1/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
předává
silniční váhu nacházející se v areálu bývalého hraničního přechodu Starý
Hrozenkov, včetně všech její součástí a příslušenství, k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K majáku 5001, 760 01 Zlín,
IČ 70934860.

4.

Vyřazení movitého majetku a převod práva hospodaření k movitému majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R14/10

souhlasí
1. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského
kraje, a to osobní automobil Škoda Felicia LXI EFF613F, reg. č. VSJ 54-47, inv. č.
6-444300-39, poř. cena 257.754 Kč, zůstatková cena 0 Kč z hospodaření
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, do
hospodaření Dětského domova a Základní školy Liptál, příspěvková organizace, IČ
70238499;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, a to osobní automobil Škoda Felicia Combi 103 LXi, reg. značka ZLJ
16-99, inv. číslo 33, pořizovací cena 281.450 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
přednostně formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou.

5.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R14/10

ukládá
1. Střední škole průmyslové a hotelové Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00559644, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 90 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 4/2010
uvedeného v příloze č. 0613-10-P03;
2. Střední škole obchodu a služeb Vsetín, Horní náměstí 50, 755 01 Vsetín, IČ
00535001, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 2.000 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 5/2010 uvedeného v příloze č.
0613-10-P06.
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6.

Platové výměry PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R14/10

stanovuje
a) s účinností od 01.07.2010:
1. PhDr. Václavu Mílkovi, řediteli Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.,
IČ 0094889, plat dle platového výměru v příloze č. 0616-10-P01,
2. Bc. Davidu Libigerovi, řediteli Domova pro seniory Napajedla, p. o., IČ
70850976, plat dle platového výměru v příloze č. 0616-10-P02;
b) s účinností od 01.08.2010:
1. Mgr. Miroslavu Trefilovi, řediteli Střední školy informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhošťem, IČ 00843474, plat dle platového výměru v
příloze č. 0616-10-P03,
2. Ing. Milanu Zemanovi, řediteli Vyšší odborné školy potravinářské a Sřední
průmyslové školy mlékárenské Kroměříž, IČ 47935936, plat dle platového výměru
v příloze č. 0616-10-P04,
3. Ing. Jaroslavu Krčmářovi, řediteli Střední školy zemědělské a přírodovědné
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, plat dle platového výměru v příloze č.
0616-10-P05,
4. RNDr. Šárce Rytinové, ředitelce Střední odborné školy Uherský Brod, IČ
60371862, plat dle platového výměru v příloze č. 0616-10-P06,
5. Mgr. Karlu Opravilovi, řediteli Krajské pedagogicko-psychologické poradny a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČ 61716456, plat dle
platového výměru v příloze č. 0616-10-P07,
6. Mgr. Petru Pavlůskovi, řediteli Integrované střední školy - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, plat dle platového výměru v příloze č. 0616-10-P08,
7. PaedDr. Karlu Miličkovi, řediteli Střední odborné školy Luhačovice, IČ
61715999, plat dle platového výměru v příloze č. 0616-10-P09.

7.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R14/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0102/2010 dle přílohy č. 0608-10-P01.

8.

Veřejná zakázka "Strategická koncepce pro zdravotnictví ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R14/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Strategická koncepce pro zdravotnictví ve
Zlínském kraji“ formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 059710-P01 až č. 0597-10-P08 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0597-10-P09 a
současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje a na
stránkách www.esfcr.cz;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2010 dle
přílohy č. 0597-10-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Petr Lesa, Mgr. Petra Pilčíková,
Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Ing. Martin
Prusenovský, Ing. David Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Petr Lesa, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Milan Filip,
Ing. Karol Muránsky, Ing. Miluše Miklíková, Martina Hromečková, DiS., a
náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Ing. Jitka Homolková, Ph.D., MBA, Ing. Pavel
Grebeníček, Ing. Zdeňka Šenkyříková, Ing. Vít Olbert, Ing. David Neulinger;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Strategická koncepce pro zdravotnictví ve Zlínském kraji“ dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 23.08.2010.

9.

SPZ Holešov - zapojení Rozhodnutí o poskytnutí dotace do rozpočtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R14/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0033/2010 dle
přílohy č. 0605-10-P01.

10.

SPZ Holešov - náhradní výsadba - dodávka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R14/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Provedení náhradní výsadby při
realizaci SPZ Holešov“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0599-10-P02 až č. 0599-10-P07, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 059910-P08 a současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Zbyšek Lukáš, Ing.
David Neulinger, Ing. Silvie Pochtiolová, Ing. Marian Piecha, Ph.D., Ing. Alois
Zaňka, a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. Jakub Černoch, Martina
Hromečková, DiS., Ing. Maritn Gonda, Ing. Zbyněk Pokorný, Ing. Rostislav Folta;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jakub Černoch, Ing. Zbyšek Lukáš, Ing. Milan
Hudec, Ing. David Neulinger, Ing. Petr Vrbka, Ing. Silvie Pochtiolová,
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Ing. Marian Piecha, Ph.D., Ing. Alois Zaňka¨, a náhradníky - Jiří Němec, Ing. Hana
Soukupová, Ing. František Mikeštík, Martina Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý,
Ing. Maritn Gonda, Ing. Zbyněk Pokorný, Ing. Rostislav Folta;
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 „Provedení náhradní výsadby při realizaci SPZ Holešov“ podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0599-10-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu plnou moc pro společnost RTS,
a. s., k veřejné zakázce "Provedení náhradní výsadby při realizaci SPZ Holešov" v
termínu do 18.06.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky "Provedení náhradní výsadby při realizaci SPZ Holešov"
Radě Zlínského kraje k rozhodnutí, v termínu do 20.09.2010.

12.

Kultura - Zámek Vsetín - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R14/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Muzeum budoucnosti
Vsetín" o celkových nákladech 150.000.000 Kč dle přílohy č. 0604-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0103/2010 dle přílohy č. 0604-10-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČ
00098574, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. –
Muzeum budoucnosti Vsetín";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0604-10-P03 s příspěvkovou organizací
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, kterým dojde k navýšení návratné
finanční výpomoci na akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti
Vsetín" o částku 2.802.000 Kč;
ukládá
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko zabezpečit přípravu projektové
žádosti a předložit projektovou žádost na projekt "Muzeum budoucnosti Vsetín "
včetně všech povinných příloh do výzvy Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace, pro prioritní osu 3 Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, oblast
6/27

R14/10

podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV, v souladu s investičním
záměrem č. 693/3/090/047/05/10, v termínu do 30.06.2010.

13.

Sociální služby - dodatky k investičním záměrům

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R14/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
524/3/100/065/09/08-01/05/10 "Zajištění energetických úspor - Domov pro seniory
Buchlovice" o celkových nákladech 12.336.000 Kč dle příloh č. 0602-10-P01 až č.
0602-10-P03;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
526/3/100/067/09/08-01/05/10 "Zajištění energetických úspor - Domov pro osoby
se zdravotním postižením Medlovice" o celkových nákladech 5.238.000 Kč dle
příloh č. 0602-10-P04 až č. 0602-10-P05;
3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 12/2010/ŘDP na realizaci projektu
„Zajištění energetický úspor - Domov pro seniory Buchlovice“, za podmínky
schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 060210-P07;
4. změnu č. 4 plánu tvorby a použití invesitního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0602-10P06;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 3.000.000 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění
energetický úspor - Domov pro seniory Buchlovice“, dle přílohy č. 0602-10-P07;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 5.186.000 Kč s příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetický úspor - Domov
pro seniory Buchlovice“, dle přílohy č. 0602-10-P08;
b) ve výši 2.025.000 Kč s příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetický úspor - Domov
pro osoby se zdravotním postižením Medlovice“, dle přílohy č. 0602-10-P09;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0036/2010 dle přílohy č. 0602-10-P10.

14.

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R14/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
606/3/150/241/07/09-01/05/10 „Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické
náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice“ dle přílohy č. 0607-10-P01 o celkových
nákladech 40.152.000 Kč vč. DPH;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
609/3/150/244/07/09-01/05/10 „SOU Uherský Brod – Realizace opatření úspor
energie na SOU Uherský Brod“ dle přílohy č. 0607-10-P02 o celkových nákladech
7.876.000 Kč vč. DPH;
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3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
627/3/150/255/07/09-01/06/10 „Dětský domov, ZŠS a PŠ Zlín – Zateplení budovy
školy“ dle přílohy č. 0607-10-P15 o celkových nákladech 7.618.000 Kč vč. DPH;
4. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2010:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod IČ
00055107, dle přílohy č. 0607-10-P04,
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola Otrokovice IČ
00128198, dle přílohy č. 0607-10-P03,
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 9/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti
Uherský Brod“, za podmínky schválení navýšení dotace Zastupitelstvem Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0607-10-P05;
6. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č.15/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti
budov v areálu SOŠ Otrokovice“, za podmínky schválení navýšení dotace
Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0607-10-P06;
7. uzavření smlouvy o postoupení licence mezi Zlínským krajem a příspěvkovou
organizací Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 00226319, dle přílohy č.
0607-10-P07, a příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Zlín, IČ
00559482, dle přílohy č. 0607-10-P08;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0097/2010 dle přílohy č. 0607-10-P14;
9. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 13/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín zateplení budovy školy“, za podmínky schválení navýšení dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0607-10-P16;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „SOU Uherský Brod – Realizace opatření úspor
energie na SOU Uherský Brod";
2. příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „Stavební úpravy pro zajištění snížení
energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice";
3. příspěvkovou organizaci Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická
škola Zlín, IČ 70891320, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce „Dětský
domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín – Zateplení budovy školy";
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.05.2010 č. 0442/R11/10:
a) část schvaluje, bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr
akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 684/3/150/05/04/10 "Střední škola
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - Stavební úpravy a
vybavení učebny č. 203" dle přílohy č. 0474-10-P01, za přepokladu schválení
dotace z fondů ROP Střední Morava;
b) část pověřuje, bod 1, kterým Rada Zlínského kraje pověřila příspěvkovou
organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, Školní 1610, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením projektu "Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm - Stavební úpravy a vybavení učebny č. 203";
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předává
1. k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ
00226319, projektovou dokumentaci vymezenou v příloze č. 0607-10-P07, za
podmínky uzavření smlouvy o postoupení licence a udělení souhlasu
zpracovatelem projektové dokumentace dle přílohy č. 0607-10-P11,
2. k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín, IČ
00559482, projektovou dokumentaci vymezenou v příloze č. 0607-10-P08, za
podmínky uzavření smlouvy o postoupení licence a dělení souhlasu zpracovatelem
projektové dokumentace dle přílohy č. 0607-10-P12;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení investiční dotace:
a) o částku 1.199.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, IČ 00055107, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na
Středním odborném učilišti Uherský Brod“ na celkovou částku 2.430.000 Kč;
b) o částku 13.695.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu „Stavební úpravy pro zajištění
snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice“ na celkovou
částku 21.819.000 Kč;
c) o částku 1.945.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov, Základní škola
speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, na realizaci projektu „Dětský domov,
Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy“ na
celkovou částku 3.403.000 Kč;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0037/2010 dle přílohy č. 0607-10-P13.

15.

Školství - DD, ZŠ Speciální a PŠ Zlín - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R14/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
589/3/150/231/06/09-01/05/10, s názvem "Dětský domov, Základní škola speciální
a Praktická škola Zlín – Rekonstrukce budovy školy" dle přílohy č. 0601-10-P01 o
celkových nákladech 33.911.000 Kč;
2. "Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace" příspěvkové organizaci Dětský
domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, na akci
"Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín – Rekonstrukce
budovy školy" ve výši 2.299.000 Kč dle přílohy č. 0601-10-P02, za podmínky
schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje ve výši 2.299.000 Kč;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ
61716464, dle přílohy č. 0601-10-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace 2.299.000 Kč
příspěvkové organizaci Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola
Zlín, IČ 61716464, na realizaci investičního záměru "Dětský domov, Základní škola
speciální a Praktická škola Zlín – Rekonstrukce budovy školy".
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16.

Školství - ZUŠ Bojkovice - dodávka interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R14/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "ZUŠ
Bojkovice - Stavební úpravy a přístavba" dle přílohy č. 0598-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Kovonax spol. s r. o., se sídlem Sušilova
477, 768 61 Bystřice pod Hostýnem;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Kovonax spol. s r. o., se sídlem Sušilova 477,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 46345949, dle přílohy č. 0598-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybraným uchazečem,
dle přílohy č. 0598-10-P02, v termínu do 28.06.2010.

17.

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R14/10

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace s názvem
"Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – Výstavba interní kliniky – zpracování PD",
formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace dle příloh č. 0600-10-P02 až č. 0600-10-P04;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení
výběru zájemců) a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné
zakázce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – výstavba interní kliniky – zpracování
PD" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci uvedené v příloze č. 0600-10-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit plnou moc společnosti RTS, a. s., k veřejné
zakázce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – výstavba interní kliniky – zpracování
PD" k podpisu v termínu do 18.06.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje zprávu o kontrole
kvalifikace, návrh výběru zájemců a zadávací dokumentaci v termínu do
06.09.2010.
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18.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R14/10

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 694/3/170/119/06/10
"Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního pavilonu" dle přílohy č. 0606-10P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit vyřazení nemovitého majetku ve vlastnictví
Zlínského kraje spočívající v odstranění stavby zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
10094 pro obec Vsetín a k. ú. Vsetín, dle přílohy č. 0606-10-P01:
1. budova bez č. p. – jiná stavba na pozemku p. č. 3245,
2. budova č. p. 816 – rodinný dům pozemku p. č. 3235;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit zpracování projektové dokumentace a
inženýrské činnosti pro stavební povolení na akci reprodukce majetku Zlínského
kraje "Vsetínská nemocnice, a. s. – interní pavilon" v termínu do 31.12.2011;
zmocňuje
společnost LT PROJEKT, a. s., IČ 2922 0785, se sídlem Kroftova 2619/45, 616 00
Brno, k provádění úkonů vedoucích k vydání pravomocných správních rozhodnutí
příslušných dotčených správních orgánů a vyjádření, v souvislosti se zpracováním
objemové studie akce Záchytná protialkoholní stanice Zlínského kraje, dle přílohy
0606-10-P02.

19.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R14/10

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: "Vsetínská
nemocnice a. s. - centralizace vybraných provozů" dle příloh č. 0609-10-P01 a č.
0609-10-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby uzavřené s uchazečem
RAPOS, spol. s r. o., se sídlem Nerudova 325, 769 01 Holešov, IČ 25504487, dle
přílohy č. 0609-10-P03.
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20.

ŘSZK - Dohody o vyvedení hodnoty stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R14/10

schvaluje
uzavření:
A) "Dohody o vyvedení hodnoty stavby "III/05735 Vsetín - Dušná, okružní
křižovatka se silnicí III/05736" mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390,
Zlínským krajem, IČ 70891320, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, dle přílohy č. 0592-10-P01;
B) "Dohody o vyvedení hodnoty stavby "I/55 Staré Město, obchvat" mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci
546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, Zlínským krajem, IČ 70891320, a
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761
23 Zlín, IČ 70934860, dle přílohy č. 0592-10-P02;
souhlasí
s vyřazením zmařené investice geometrický plán příspěvková organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, v
hodnotě 31.297 Kč.

21.

Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje - EKOGALA 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R14/10

schvaluje
a) poskytnutí finančního daru na zajištění prezentace regionálních produktů na
veletrhu EKOGALA 2010 v Rzeszowě v Polsku:
1. ve výši 10.000 Kč společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o., Zámecká
2/57, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 46578323;
2. ve výši 10.000 Kč společnosti MEDOKS, s. r. o., Všemina 249, 763 15 Všemina,
IČ 27732622;
3. ve výši 10.000 Kč společnosti Řeznictví a uzenářství Oldřich Bořuta, Trnava
126, 763 18 Trnava, IČ 61719536;
4. ve výši 10.000 Kč společnosti Pekařství Valašské frgály, s. r. o., Velké Karlovice
73, 756 06 Velké Karlovice, IČ 26844206;
5. ve výši 10.000 Kč společnosti JAVORNÍK - CZ s. r. o., Štítná nad Vláří 414, 763
33 Štítná nad Vláří–Popov, IČ 63490021;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0104/2010 dle přílohy č. 0594-10-P06.

22.

Investiční dotace na odstranění ekologické zátěže Bojkovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R14/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0098/2010 dle přílohy č. 0595-10-P01.
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23.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu domy na půl cesty pro
osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve
Zlínském kraji III - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R14/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu domy na půl cesty pro osoby
opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve Zlínském kraji
III“ dle přílohy č. 0617-10-P05;
schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem pro:
Část 8.2 zakázky, uchazeč Občanské sdružení Pod křídly, se sídlem Kpt. Zavadila
1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle příloh č. 0617-10-P01 až č.
0617-10-P02;
Část 8.3 zakázky, uchazeč Občanské sdružení Pod křídly, se sídlem Kpt. Zavadila
1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle příloh č. 0617-10-P03 až č.
0617-10-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
domy na půl cesty pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy ve Zlínském kraji III“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 01.08.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči v termínu do 01.08.2010.

24.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro
osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji III - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R14/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro osoby bez přístřeší
ve Zlínském kraji III“ dle přílohy č. 0619-10-P05;
schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem pro:
Část 1.6 zakázky, uchazeč Oblastní spolek ČČK Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760
01 Zlín, IČ 00426326, dle příloh č. 0619-10-P01 až č. 0619-10-P02;
Část 1.7 zakázky, uchazeč Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., se
sídlem Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČ 25909614, dle příloh č. 0619-10-P03 až č.
0619-10-P04;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji III“ plynoucích ze zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do
01.08.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči v termínu do 01.08.2010.

25.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace
poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji III - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R14/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace poskytované
formou ambulantní a terénní pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji
III“ dle přílohy č. 0621-10-P03;
schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem Charita Valašské
Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
dle příloh č. 0621-10-P01 až č. 0621-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociální rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji III“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 01.08.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem v termínu do 01.08.2010.

26.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji III - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R14/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi ve Zlínském kraji III“ dle přílohy č. 0622-10-P05;
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schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem pro:
Část 10.9 zakázky, uchazeč Charita Holešov, se sídlem nám. Svobody 97, 769 01
Holešov, IČ 47930063, dle příloh č. 0622-10-P01 až č. 0622-10-P02;
Část 10.10 zakázky, uchazeč Oblastní charita Uherské Hradiště, se sídlem
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, dle příloh č. 062210-P03 až č. 0622-10-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji III“ plynoucích ze
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v
termínu do 01.08.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem v termínu do 01.08.2010.

27.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež určených pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku 15-26
let ve Zlínském kraji III - výběr poskytovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R14/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež určených pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku 15-26 let ve Zlínském
kraji III“ dle přílohy č. 0623-10-P03;
schvaluje
1. zrušení části veřejné zakázky s názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež určených pro děti, mládež a mladé
dospělé ve věku 15-26 let ve Zlínském kraji III“ z důvodu:
Část 6.7 - nabídka jediného uchazeče byla vyřazena;
2. výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem pro Část 6.5
zakázky, uchazeč Charita Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle příloh č. 0623-10-P01 až č. 0623-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež určených pro děti, mládež a mladé
dospělé ve věku 15-26 let ve Zlínském kraji III“ plynoucích ze zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do
01.08.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem v termínu do 01.08.2010.
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28.

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně terapeutické
dílny ve Zlínském kraji II - zrušení zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R14/10

schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně
terapeutické dílny ve Zlínském kraji II“ z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně
terapeutické dílny ve Zlínském kraji II“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 30.06.2010;

29.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje v roce 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R14/10

bere na vědomí
výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje v roce 2009 dle
přílohy č. 0618-10-P01.

30.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R14/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0101/2010 dle přílohy č. 0625-10-P01;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2010, dle přílohy č. 0625-10-P02:
a) navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 63.360 Kč
na celkovou výši 411.840 Kč u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710,
b) navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 38.448 Kč
na celkovou výši 207.793 Kč u příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ
00839281.

31.

Dotace - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R14/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0099/2010 dle přílohy č. 0628-10-P01.
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32.

Školství - investiční záměr, investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R14/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
696/3/150/273/06/10 s názvem "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava velké a malé
tělocvičny" o celkových nákladech 3.401.000 Kč dle příloh č. 0631-10-P01 až č.
0631-10-P03;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ
00568945, dle přílohy č. 0631-10-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, IČ 00568945, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících
s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením realizace investičního záměru
č. 696/3/150/273/06/10 s názvem "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava velké a malé
tělocvičny".

33.

Školství - vyřazení neupotřebitelného movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R14/10

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, IČ 00054771, formou fyzické likvidace, a to:
- automobilu Škoda Felicia GLX 1444, inventární číslo m000302, pořizovací cena
282.344 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1996,
- mobilní plynové kotelny PZTK115B, inventární číslo m000337, pořizovací cena
1.326.139 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1991,
- mobilní plynové kotelny PZTK115B, inventární číslo m000338, pořizovací cena
1.326.139 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1991.

34.

Školství - souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R14/10

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením smlouvy o nájmu a smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
příspěvkovou organizací Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, a společností Telefónica O2 Czech
Republic, a. s., IČ 60193336, na dobu určitou od 01.07.2010 do 30.06.2015, dle
přílohy č. 0626-10-P01;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, a společností MANTA Technologies
a. s., IČ 26154188, na dobu neurčitou od 09.07.2010, dle přílohy č. 0626-10-P03;
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3. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi příspěvkovou organizací
Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, a společností T-Mobile Czech
Republic a. s., IČ 64949681, na dobu určitou 10 let, dle přílohy č. 0626-10-P04.

35.

Školství - souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy - Krajská pedagogickopsychologická poradna

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R14/10

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, a společností Stass, a. s., IČ
18811396, od 01.09.2010 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0630-10-P01.

36.

Školství - výsledek konkurzních řízení PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R14/10

bere na vědomí
zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. Základní umělecké školy Luhačovice, IČ 46310924, dle přílohy č. 0634-10-P01;
2. Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ
00226319, dle přílohy č. 0634-10-P02.

37.

Školství - jmenovací dekrety, platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R14/10

jmenuje
s účinností od 01.08.2010:
1. PhDr. Marii Zvoníčkovou na pracovní místo ředitelky Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ 226319, dle přílohy č. 0614-10-P01,
2. Moniku Slovákovou na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy
Luhačovice, IČ 46310924, dle přílohy č. 0614-10-P03;
stanovuje
s účinností od 01.08.2010:
1. PhDr. Marii Zvoníčkové plat dle platového výměru v příloze č. 0614-10-P02,
2. Monice Slovákové plat dle platového výměru v příloze č. 0614-10-P04.
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38.

Školství - Rozšíření systému „Podpora řemesel v odborném školství“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R14/10

schvaluje
rozšíření systému Podpory řemesel v odborném školství dle přílohy č. 0629-10P01 o obor 32-54-H/006 Obuvník, resp. 32-54-H/01 Výrobce obuvi, s účinností od
01.09.2010.

39.

Mezinárodní spolupráce - Žádost o grant pro účast na kontaktním semináři v
Estonsku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R14/10

schvaluje
podání žádosti o grant k částečnému pokrytí nákladů na účast pracovníka Odboru
školství, mládeže a sportu na kontaktním semináři k projektům Comenius Regio
dle přílohy č. 0632-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit hejtmanovi Zlínského kraje
k podpisu Application Form, Call 2010 – Preparatory visit dle přílohy č. 0632-10P02, v termínu do 30.06.2010.

40.

Projekt: "Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R14/10

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Vzdělávání v eGon centru
Zlínského kraje" dle příloh č. 0593-10P01 a č. 0593-10-P02.;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0100/2010 dle přílohy č. 0593-10-P05;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem vnitra ČR ve znění přílohy č. 0593-10-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje" v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí
dotace a jeho přílohami v termínu do 31.12. 2011.
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41.

Novelizace MP/04/04/10 - Materiály určené k projednání Radou a
Zastupitelstvem Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R14/10

bere na vědomí
směrnici SM/52/01/10 - Poskytování podpory malého rozsahu (de minimis)
Zlínským krajem dle přílohy č. 0596-10-P01;
schvaluje
metodický pokyn MP/04/04/10 – Materiály určené k projednání Radou a
Zastupitelstvem Zlínského kraje dle přílohy č. 0596-10-P02.

42.

Příprava technického zajištění realizace elektronických aukcí na KÚZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R14/10

ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele připravit návrh řešení realizace veřejných
zakázek prostřednictvím elektronických aukcí v termínu do 09.08.2010.

43.

Pilotní projekt MPSV ČR - Koordinace ucelené rehabilitace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R14/10

bere na vědomí
informace o pilotním projektu MPSV ČR - Koordinace ucelené rehabilitace dle
přílohy č. 0637-10-P01;
podporuje
zapojení Zlínského kraje do pilotního projektu MPSV ČR - Koordinace ucelené
rehabilitace.

44.

Změny smluvních vztahů se subjekty KONFORM - Plastic, s. r. o. a Josef
Skopálek - KONFORM

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R14/10

schvaluje
uzavření:
1. dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor OCZ/2002/N004 mezi
Zlínským krajem a podnikatelský subjektem Josefem Skopálkem - KONFORM, tř.
T. Bati 1970, 762 02 Zlín, IČ 15208397, dle přílohy č. 0639-10-P01;
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2. dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor OCZ/2008/N052 mezi
Zlínským krajem a společností KONFORM - Plastic, Zlín, třída Tomáš Bati 1970,
760 01 Zlín, IČ 27666301, dle přílohy č. 0639-10-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0035/2010 dle
přílohy č. 0639-10-P03.

45.

Doprava - příkazní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R14/10

schvaluje
uzavření příkazní smlouvy:
A) k akci "Silnice II/496: Bojkovice, opěrná zeď" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 0638-10-P01;
B) k akci "Silnice II/432: Koryčany – Jestřabice, sesuv" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 0638-10-P02;
C) k akci "Silnice III/49728: Mistřice, Javorovec, sesuv" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 0638-10-P03;
pověřuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem
funkce investora a zajištěním přípravy a realizace akce:
a) "Silnice II/496: Bojkovice, opěrná zeď",
b) "Silnice II/432: Koryčany – Jestřabice, sesuv",
c) "Silnice III/49728: Mistřice, Javorovec, sesuv";
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce:
a) "Silnice II/496: Bojkovice, opěrná zeď" na základě Příkazní smlouvy, dle přílohy
č. 0638-10-P01,
b) "Silnice II/432: Koryčany – Jestřabice, sesuv" na základě Příkazní smlouvy, dle
přílohy č. 0638-10-P02,
c) "Silnice III/49728: Mistřice, Javorovec, sesuv" na základě Příkazní smlouvy, dle
přílohy č. 0638-10-P03.

46.

Projekt "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně " - majetkoprávní
vypořádání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R14/10

doporučuje
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Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemků:
- p. č. 1119/223, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 578 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1119/24 geometrickým plánem č. 68647443/2010 pro obec a k. ú. Zlín,
- p. č. 1119/219, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 257 m2,
- p. č. 1119/220, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2,
- p. č. 1119/221, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1119/2 geometrickým plánem č. 68637442/2010 pro obec a k. ú. Zlín vše včetně všech jejich součástí a příslušenství,
za nemovitosti ve vlastnictví společnosti Obchodní centrum Zlín, a. s., se sídlem
Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 25533487, včetně všech jejich
součástí a příslušenství, a to:
a) pozemky zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 8277 pro obec a k. ú. Zlín
- p. č. st. 3306, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 5624/8, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 5624/9, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 6716, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 8022, zastavěná plocha a nádvoří,
b) nově vzniklé pozemky
- p. č. 4517, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2, oddělený z původního
pozemku p. č. st. 6502 geometrickým plánem č. 6887-67/2010 pro obec a k. ú.
Zlín,
- p. č. 1119/226, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, oddělený z
původního pozemku p. č. 1119/25 geometrickým plánem č. 6886-67/2010 pro obec
a k. ú. Zlín,
- část p. č. 1119/102, ostatní plocha, o výměře do 230 m2, oddělená z původního
pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem pro obec a k. ú. Zlín,
c) stavba
- kolejový svršek železniční vlečky umístěný na pozemcích p. č. 1119/16 a p. č.
1119/24 ve vlastnictví Zlínského kraje.

47.

Regulační poplatky ve zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R14/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit s účinností od 01.07.2010 souhlas s úhradou regulačních poplatků dle §
16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, formou poskytnutí
finančních darů pojištěncům, kterým vznikla povinnost hradit regulační poplatek ve
zdravotnických zařízeních založených Zlínským krajem, vydaný usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0046/Z02/08 ze dne 17.12.2008;
2. uložit Radě Zlínského kraje zajistit realizaci tohoto usnesení.
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48.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - příprava stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R14/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit vyřazení nemovitého majetku ve vlastnictví
Zlínského kraje spočívající v odstranění staveb dle přílohy č. 0642-10-P01, a to:
1. budova bez čp/če (objekt č. 5), jiná stavba na pozemku p. č. st. 507, zapsaná v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
2. budova neevidovaná v katastru nemovitostí (objekt č. 10), stojící na pozemku p.
č. st. 615 v k. ú. Uherské Hradiště.

49.

Veřejná zakázka "Zajištění výroby televizního magazínu „Zrcadlo týdne“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R14/10

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky „Zajištění výroby televizního magazínu Zrcadlo týdne"“
formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č. 0610-10-P01 až č. 061010-P05;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0105/2010 ve znění přílohy č. 0610-10-P06;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. Milan Plesar, Martina
Hromečková, DiS., Bc. Jan Vandík, DiS. a náhradníky - Ing. Lenka Blažková, Ing.
David Neulinger, Martina Jakubů;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky „Zajištění výroby televizního magazínu Zrcadlo týdne" dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 23.08.2010;
2. vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 28.06.2010.

50.

Baťův kanál - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R14/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0267/2010/STR, uzavřené mezi
Zlínským krajem a Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě, IČ 75040425, dle přílohy č. 0643-10-P01.
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51.

Finanční pomoc na odstraňování povodňových škod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R14/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0485/R13/10 ze dne 31.05.2010 v části
doporučuje, kterým Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje
schválit:
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;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0034/2010 dle přílohy č. 0644-10-P01;
2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným obcím na odstranění
následků povodňových škod v souladu s usnesením vlády č. 1232/2009 uvedeném
v příloze č. 0644-10-P02
- obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 470.000 Kč,
- obec Prostřední Bečva, IČ 00304221, ve výši 90.000 Kč,
- obec Dolní Bečva, IČ 00303747, ve výši 150.000 Kč,
- obec Vidče, IČ 00304433, ve výši 210.000 Kč,
- obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 80.000 Kč,
- město Zubří, IČ 00304492, ve výši 300.000 Kč,
- obec Vigantice, IČ 00304441, ve výši 60.000 Kč,
- obec Hutisko - Solanec, IČ 00303836, ve výši 40.000 Kč,
- město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 1.060.000 Kč,
- obec Lešná, IČ 00303992, ve výši 210.000 Kč,
- obec Choryně, IČ 00303844, ve výši 20.000 Kč,
- obec Kelč, IČ 00303925, ve výši 40.000 Kč,
- obec Police, IČ 00635804, ve výši 15.000 Kč,
- obec Branky, IČ 00303712, ve výši 70.000 Kč,
- obec Oznice, IČ 00304140, ve výši 35.000 Kč,
- obec Jarcová, IČ 00303879, ve výši 180.000 Kč,
- obec Velká Lhota, IČ 00304409, ve výši 25.000 Kč,
- obec Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, ve výši 20.000 Kč,
- město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 1.350.000 Kč,
- město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 270.000 Kč,
- město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 100.000 Kč,
- obec Bystřička, IČ 00303739, ve výši 300.000 Kč,
- obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 20.000 Kč,
- obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 50.000 Kč,
- obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 60.000 Kč,
- obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 65.000 Kč,
- obec Huslenky, IČ 00303828, ve výši 250.000 Kč,
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- obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 600.000 Kč,
- obec Lhota u Vsetína, IČ 68898797, ve výši 30.000 Kč,
- městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 120.000 Kč,
- obec Prlov, IČ 00304212, ve výši 15.000 Kč,
- obec Pržno, IČ 00635782, ve výši 20.000 Kč,
- obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 20.000 Kč,
- obec Růžďka, IČ 00304280, ve výši 35.000 Kč,
- obec Ústí, IČ 00851825, ve výši 40.000 Kč,
- obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 20.000 Kč,
- město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 3 900.000 Kč,
- město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 235.000 Kč,
- obec Záříčí, IČ 00287903, ve výši 15.000 Kč,
- město Hulín, IČ 00287229, ve výši 190.000 Kč,
- obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 430.000 Kč,
- obec Střížovice, IČ 00287784, ve výši 10.000 Kč,
- obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 1.650.000 Kč,
- obec Břest, IČ 00287105, ve výši 140.000 Kč,
- obec Kyselovice, IČ 00287393, ve výši 130.000 Kč,
- obec Pravčice, IČ 00544566, ve výši 220.000 Kč,
- obec Šelešovice, IČ 70890587, ve výši 10.000 Kč,
- obec Bělov, IČ 00287032, ve výši 80.000 Kč,
- obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 110.000 Kč,
- obec Spytihněv, IČ 00284491, ve výši 20.000 Kč,
- město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 140.000 Kč,
- obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 190.000 Kč,
- město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 600.000 Kč,
- město Uherské Hradiště, IČ 00291471, ve výši 1.200.000 Kč,
- obec Topolná, IČ 00291421, ve výši 10.000 Kč,
. obec Stupava, IČ 00362484, ve výši 20.000 Kč,
- obec Tupesy, IČ 00542393, ve výši 230.000 Kč,
- město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 100.000 Kč,
- obec Nedachlebice, IČ 00291145, ve výši 90.000 Kč,
- obec Břestek, IČ 00542253, ve výši 80.000 Kč,
- město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 200.000 Kč,
- obec Kněžpole, IČ 00291013, ve výši 70.000 Kč,
- město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 2.130.000 Kč,
- obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 40.000 Kč,
- obec Sušice, IČ 00542261, ve výši 100.000 Kč,
- obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, ve výši 20.000,- Kč,
- obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 50.000 Kč,
- obec Mistřice, IČ 00291129, ve výši 60.000 Kč,
- obec Jankovice, IČ 00542369, ve výši 60.000 Kč,
- obec Hvozdná, IČ 00283991, ve výši 30.000 Kč,
- obec Hřivinův Újezd, IČ 00283983, ve výši 60.000 Kč,
- obec Karlovice, IČ 46276076, ve výši 80.000 Kč,
- obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 360.000 Kč,
- obec Tečovice, IČ 00568741, ve výši 1.200.000 Kč,
- obec Kelníky, IČ 00568589, ve výši 60.000 Kč,
- obec Podkopná Lhota, IČ 00544493, ve výši 60.000 Kč,
- město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 120.000 Kč,
- obec Trnava, IČ 00284581, ve výši 70.000 Kč,
- město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 30.000 Kč,
- obec Všemina, IČ 00544507, ve výši 10.000 Kč,
- obec Zádveřice - Raková, IČ 00284718, ve výši 10.000 Kč,
- obec Bořenovice, IČ 00544523, ve výši 50.000 Kč,
- město Holešov, IČ 00287172, ve výši 20.000 Kč,
- obec Kostelec u Holešova, IČ 00287342, ve výši 50.000 Kč,
- obec Kurovice, IČ 00287377, ve výši 50.000 Kč,
- obec Němčice, IČ 00544604, ve výši 15.000 Kč,
- obec Rymice, IČ 00544558, ve výši 10.000 Kč,
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- obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 10.000 Kč,
- město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 20.000 Kč,
- město Brumov - Bylnice, IČ 00283819, ve výši 30.000 Kč,
- obec Jestřabí, IČ 00837300, ve výši 25.000 Kč,
- obec Rokytnice, IČ 70805202, ve výši 60.000 Kč,
- obec Nedašov, IČ 00284246, ve výši 100.000 Kč,
- obec Štítná nad Vláří - Popov, IČ 00284556, ve výši 10.000 Kč,
- obec Komárno, IČ 00287326, ve výši 5.000 Kč,
- město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 60.000 Kč,
- obec Vítonice, IČ 00380873, ve výši 5.000 Kč,
- město Uherský Brod, IČ 00291463, ve výši 190.000 Kč,
- město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 30.000 Kč,
- obec Drslavice, IČ 00360597, ve výši 70.000 Kč,
- obec Prakšice, IČ 00291277, ve výši 60.000 Kč,
- obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 20.000 Kč,
- obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 10.000 Kč,
- obec Lopeník, IČ 00542245, ve výši 10.000 Kč,
- obec Pitín, IČ 00291234, ve výši 110.000 Kč,
- obec Suchá Loz, IČ 00291374, ve výši 20.000 Kč,
- obec Šumice, IČ 00291404, ve výši 40.000 Kč,
- obec Rudice, IČ 00542270, ve výši 50.000 Kč;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 6.160.000 Kč na odstranění
následků povodňových škod v souladu s usnesením vlády č. 1232/2000 uvedeném
v příloze č. 0644-10-P02 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizaci,
IČ 70934860;
souhlasí
s vystavením objednávky služeb spojených s ekologickou likvidací komárů ve
Zlínském kraji v souvislosti s likvidací následků „Povodní 2010“ u společnosti
SERVIS 3xD spol. s r. o. za cenu 700.000 Kč;
pověřuje
Ing. Jana Kosteleckého, vedoucího Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu
Zlínského kraje podpisem objednávky;
schvaluje
1. přijetí finančního daru ve výši 600.000 Kč od Ústeckého kraje, IČ 70892156,
2. přijetí finančního daru ve výši 500.000 Kč od Plzeňského kraje, IČ 70890366,
3. přijetí finančního daru ve výši 250.000 Kč od Kraje Vysočina, IČ 70890749.

52.

Revokace usnesení Rady Zlínského kraje č. 0387/R11/10

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R14/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.05.2010 č. 0387/R11/10 - v části
doporučuje bod 7, kterým Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit záměry prodeje nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje, a
to nemovitostí:
- budova č. p. 3019, občanská vybavenost,
- pozemek p. č. st. 1333, zastavěná plocha a nádvoří,
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- část pozemku p. č. 3284/1, ostatní plocha, zeleň, do výměry 900 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín formou
výběrového řízení dle přílohy č. 0484-10-P02.

Zlín 14. června 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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