R15/10
PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 28.06.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R15/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0709-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 1003/R22/09 – bod 2a ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic
zajistit zpracování investičních záměrů akcí
reprodukce majetku Zlínského kraje v termínu do 28.06.2010: "Seniorpark
Valašské Meziříčí".“ - na termín plnění 13.12.2010;
2. usnesení č. 1003/R22/09 – bod 3a ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat žádost o dotaci z prostředků státního
rozpočtu prostřednictvím MPSV na investiční akce Zlínského kraje v termínu do
31.03.2010: Výstavba nového zařízení „Seniorpark Valašské Meziříčí“.“ - na termín
plnění 13.12.2010;
3. usnesení č. 0227/R05/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Ing.
Haně Příleské, člence rady, v termínu do 30.06.2010, předložit Radě Zlínského
kraje ke schválení závěry z auditů projednané na jednotlivých valných hromadách.“
- na termín plnění 18.10.2010;
4. usnesení č. 0491/R13/10 – bod 1 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 09.08.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R15/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) sportovně-společenskou akcí „Kdo si hraje nezlobí“pořádanou v rámci 4.
Sportovního a dětského dne v Brumově-Bylnici dne 03.07.2010 SDH Bylnice, IČ
65792955, FC Bylnice a HC Brumov-Bylnice;
b) oslavami 650. výročí založení obce Jankovice pořádanými obcí Jankovice, IČ
00287288, ve dnech 02.-04.07.2010;
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c) 2. ročníkem Memoriálu Františka Strnada pořádaným Kuželkářským klubem
Slavičín, IČ 22730583, ve dnech 06.-07.08. 2010;
d) Mezinárodním festivalem dechových hudeb a folklorních souborů FEDO 2010
Zlín pořádaným Hudebním sdružením Zlín, IČ 48471178, ve dnech 19.-22.08.2010
e) 12. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAČOVICE
pořádaným občanským sdružením Divadelní Luhačovice, IČ 27023036, ve dnech
24.-28.08 2010;
f) akcí „Brumovské divadelní léto“ pořádanou městem Brumov-Bylnice, IČ
00283819, ve dnech 27.-28.08.2010;
g) 2. ročníkem mezinárodní konference anglistů a amerikanistů Theories and
Practice pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, ve dnech 07.08.09.2010;
h) IV. ročníkem Memoriálu Jiřího Bodejčka - lesní a barvářské zkoušky jezevčíků a
teriérů pořádaným Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecký
spolek Kroměříž, IČ 67777295, ve dnech 11.-12.09.2010;
ch) konferencí ICCN pořádanou obcí Vlčnov, IČ 00291561, ve dnech 07.-12.09
2010;
i) vydáním knihy prof. Antonína Václavíka „Výroční obyčeje a lidové umění“ PhDr.
Ireně Voštové, IČ 41582179;
j) projektem - kolekce vybraných koncertů vážné hudby Václava Hudečka a hostů
pořádaným Sdružením Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů, IČ
26633221, ve dnech 15.09.2010 v Otrokovicích a 16.09.2010 v Kroměříži;
k) slavnostním zahájením školního roku 2010/2011 pořádaným Soukromým
gymnáziem, střední odbornou školou a jazykovou školou s právem státní jazykové
zkoušky, s. r. o., IČ 25323822, dne 01.09.2010 v Klubu kultury v Uherském
Hradišti;
l) 8. ročníkem mezinárodní konference o vězeňství ICEPS pořádaným Vězeňskou
službou České republiky, IČ 00212423, dne 06.-09.09.2010 v Kroměříži;
m) akcí "Podnikatel a Podnikatelka roku Zlínského kraje" pořádanou Sdružením
podnikatelů Zlínského kraje, IČ 26524058, s předáním ocenění za rok 2009 dne
16.07.2010 v Luhačovicích;
n) akcí „Horkovzdušné balóny na Valašsku“ pořádanou sdružení Horkovzdušné
balóny Vsetín, IČ 27043801, ve dnech 01.-04.07.2010;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 100.000 Kč PhDr. Ireně Voštové, IČ 41582179, na vydání knihy prof.
Antonína Václavíka „Výroční obyčeje a lidové umění";
b) ve výši 25.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Bylnice, IČ 65792955, na
pořádání sportovně-společenské akce „Kdo si hraje nezlobí“ dne 03.07.2010;
c) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Divadelní Luhačovice, IČ 27023036, na
12. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice ve dnech 24.28.08.2010;
d) ve výši 15.000 Kč Domů dětí a mládeže Bojkovice, p. o., IČ 75039630, na
realizaci projektu „Hurá na prázdniny“ dne 30.06.2010;
e) ve výši 25.000 Kč Mysliveckému sdružení Rusava, IČ 47930047, na pořádání
Mysliveckého odpoledne a večera pro děti a mládež dne 24.07.2010;
f) ve výši 10.000 Kč Kuželkářskému klubu Slavičín, IČ 22730583, na pořádání
Memoriálu Františka Strnada ve dnech 06.-07.08.2010;
g) ve výši 10.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresní myslivecký
spolek Kroměříž, IČ 67777295, na pořádání IV. ročníku Memoriálu Jiřího Bodejčka
- lesní a barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů ve dnech 11.-12.09.2010;
h) ve výši 75.000 Kč Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů,
IČ 26633221, na relizaci projektu - kolekce vybraných koncertů vážné hudby
Václava Hudečka a jeho hostů, ve dnech 15.09.2010 v Otrokovicích a 16.09.2010
v Kroměříži;
i) ve výši 15.000 Kč sdružení Horkovzdušné balóny Vsetín, IČ 27043801, na
realizaci akce „Horkovzdušné balóny na Valašsku“ ve dnech 01.-04.07.2010;
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2. navýšení neinvestiční účelové dotace Hudebnímu sdružení Zlín, IČ 48471178, o
10.000 Kč na pořádání Mezinárodního festivalu dechových hudeb a folklorních
souborů FEDO 2010 Zlín ve dnech 19.-22.08.2010 na celkovou částku 70.000 Kč;
3. poskytnutí finančního daru ve výši 75.000 Kč Vězeňské službě České republiky,
IČ 00212423, na pořádání 8. ročníku mezinárodní konference o vězeňství ICEPS v
Kroměříži ve dnech 06.-09.09.2010;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
1. neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč obci Jankovice, IČ 00287288, na pořádání oslav 650. výročí
založení obce ve dnech 02.-04.07.2010;
b) ve výši 10.000 Kč městu Brumov-Bylnice, IČ 00283819, na pořádání akce
„Brumovské divadelní léto“ v Městském muzeu Brumov-Bylnice ve dnech 27.28.08.2010;
c) ve výši 15.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, na pořádání 2.
ročníku mezinárodní konference anglistů a amerikanistů Theories and Practice ve
dnech 07.-08.09.2010;
2. navýšení neivnestiční účelové dotace Folklornímu sdružení ČR, IČ 00541206, o
25.000 Kč na pořádání XVIII. Mezinárodího festivalu dětských folklorní souborů
„Písní a tancem“ ve dnech 09.-12.09.2010 v Luhačovicích, na celkovou částku
100.000 Kč;
3. investiční účelové dotace ve výši 50.000 Kč obci Dřínov, IČ 00287156, na
obnovu zámeckého parku Dřínov, ošetřením stromů včetně nových výsadeb.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R15/10

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 nadzemního vedení NN na pozemku p. č. 189/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Pohořelice u Napajedel, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 450-39_2/2010,
- 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 4.400 Kč + DPH;
2. 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/432: Kroměříž - Zdounky - Koryčany - Jestřabice na
pozemku p. č. 1080, ostatní plocha/dráha v k. ú. Skržice, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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;
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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:
- uložení a provozování 1 x zemního vedení VN a 3 x zemního vedení NN v
pozemku p. č. 2684/12, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Zlechov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 696-82/2009 pro obec a k. ú. Zlechov,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou kabelového vedení VN a NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.600 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v
Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování nadzemního kabelové vedení NN na pozemku p. č.
15529/7, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hovězí, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou nadzemního kabelového vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ
70890013, strpět:
- umístění stavby silnice III/49714 včetně jejích součástí, tj.opěrné pilotové zdi a
násypu z lomového kamene v rámci realizace stavby "Silnice III/49714: Bílovice,
sesuv" na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemku EN p.č. 1543/1,
k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem
č. 490-280/2009,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice III/49714 vč. její součásti a příslušenství,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 Kč + DPH;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 05.05.2008 č. 0286/R09/08 - bod h);
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.02.2010 č. 0079/R03/10 - bod 6.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R15/10

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitostí
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:

včetně

veškerých

součástí

a

1. pozemku:
- p. č. 4396/2, ostatní plocha, o výměře 66 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1590-13/2010,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky;
2. pozemků:
- p. č. 1887/8, ostatní plocha,
- p. č. 1887/14, ostatní plocha,
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- p. č. 1887/15, ostatní plocha,
- p. č. 1887/16, ostatní plocha,
- p. č. 1887/20, ostatní plocha,
- p. č. 1887/23, ostatní plocha,
- p. č. 1887/60, ostatní plocha,
- p. č. 1887/61, ostatní plocha,
- p. č. 1887/62, ostatní plocha,
- p. č. 1887/63, ostatní plocha,
- p. č. 1887/64, ostatní plocha,
- p. č. 1887/65, ostatní plocha,
- p. č. 1887/66, ostatní plocha,
- p. č. 1887/67, ostatní plocha,
- p. č. 1887/68, ostatní plocha,
- p. č. 1887/69, ostatní plocha,
- p. č. 1887/71, ostatní plocha,
- p. č. 1887/72, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 250 pro obec a k. ú. Lutonina;
3. pozemků:
- p. č. 915/2, ostatní plocha,
- p. č. 931/112, vodní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 240 pro obec Podhradí a k. ú.
Podhradí u Luhačovic;
4. pozemků:
- p. č. 3005/9, ostatní plocha, o výměře 112 m2,
- p. č. 3005/6, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
- p. č. 3005/3, ostatní plocha, o výměře 45 m2,
- p. č. 3005/2, ostatní plocha, o výměře 34 m2,
- p. č. 3005/1, ostatní plocha, o výměře 138 m2,
- p. č. 3006/1, ostatní plocha, o výměře 485 m2,
- p. č. 3007/10, ostatní plocha, o výměře 199 m2,
- p. č. 2919/13, ostatní plocha, o výměře 74 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 275-2039/2009,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I;
5. pozemků:
- p. č. 2915/55, ostatní plocha,
- p. č. 2915/57, ostatní plocha,
- p. č. 2915/67, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec Loučka a k. ú. Loučka I;
6. pozemků:
- p. č. 953/47, ostatní plocha, o výměře 195 m2,
- díl "a" o výměře 2 m2, oddělený z p. č. 953/1,
- díl "b" o výměře 40 m2, oddělený z p. č. 953/47,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 845-049/2006,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Hvozdná;
7. pozemků:
- p. č. 953/42, ostatní plocha,
- p. č. 953/43, ostatní plocha,
- p. č. 953/44, ostatní plocha,
- p. č. 953/45, ostatní plocha,
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- p. č. 953/46, ostatní plocha,
- p. č. 953/48, ostatní plocha,
- p. č. 1382, ostatní plocha,
- p. č. 509, ostatní plocha,
- p. č. 102, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 596 pro obec a k. ú. Hvozdná.

6.

Veřejná zakázka "Zajištění výroby televizního magazínu „Zrcadlo týdne“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R15/10

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce "Zajištění
výroby televizního magazínu „Zrcadlo týdne" dle příloh č. 0677-10-P01 a č. 067710-P02;
schvaluje
uzavření licenční smlouvy se společností RTA s. r. o. odštěpný závod RTA Zlín, se
sídlem Filmová 174, 762 01 Zlín-Kudlov, IČ 26083655, dle přílohy č. 0677-10-P03.

7.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R15/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0107/2010 dle přílohy č. 0667-10-P01.

8.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R15/10

bere na vědomí
1. žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti MRB
Sazovice, spol. s r. o ., IČ 63488051, se sídlem Sazovice 191, 763 01 Mysločovice,
dle přílohy č. 0662-10-P01;
2. žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti
FOUNDRY & MACHINING, s. r. o., IČ 29209838, se sídlem Samostatnost 1181,
769 01 Holešov, dle přílohy č. 0662-10-P06;
schvaluje
1. uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní
společností MRB Sazovice, spol. s r. o., IČ 63488051, se sídlem Sazovice 191,
763 01 Mysločovice, dle přílohy č. 0662-10-P04;
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2. uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu" mezi Zlínským krajem a společností
MRB Sazovice, spol. s r. o., IČ 63488051, se sídlem Sazovice 191, 763 01
Mysločovice, dle přílohy č. 0662-10-P05;
3. uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní
společností FOUNDRY & MACHINING, s. r.o ., IČ 29209838, se sídlem
Samostatnost 1181, 769 01 Holešov, dle přílohy č. 0662-10-P09;
4. uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu" mezi Zlínským krajem a společností
FOUNDRY & MACHINING, s. r. o., IČ 29209838, se sídlem Samostatnost 1181,
769 01 Holešov, dle přílohy č. 0662-10-P10.

10.

Sociální služby - DS Burešov - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R15/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
699/3/100/091/06/10 "Domov pro seniory Burešov - Zateplení budov a výměna
oken" dle příloh č. 0666-10-P01 až č. 0666-10-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČ 70851042,
dle přílohy č. 0666-10-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 760 01 Zlín,
IČ 70851042, výkonem funkce investora a zajištěním přípravy akce "Domov pro
seniory Burešov - Zateplení budov a výměna oken";
ukládá
vedoucímu Odboru investic připravit na zasedání Rady Zlínského kraje dne
09.08.2010 návrh na zrušení investičních záměrů akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje:
a) č. 527/3/100/068/09/08 "Domov pro seniory Uherské Hradiště - zajištění
energetických úspor",
b) č. 528/3/100/069/09/08 "Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská - zajištění energetických úspor",
c) č. 529/3/100/070/09/08 "Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník,
Chvalčov - zajištění energetických úspor".

11.

Sociální služby - DZR Loučka - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R15/10

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 670/3/100/085/03/10
"Domov se zvláštním režimem Loučka, Stavební úpravy - I. etapa" dle příloh č.
0672-10-P01 až č. 0672-10-P04;
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pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním přípravy a realizace akce "Domov se zvláštním režimem Loučka,
Stavební úpravy - I. etapa";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0039/2010 dle
přílohy č. 0672-10-P05.

13.

Sociální služby - DZP Kunovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R15/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – zlepšení kvality
bydlení - přístavba“ - dodávka stavby dle přílohy č. 0663-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč SYNER
Morava, a. s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČ 63493675;
2. uzavření smlouvy s uchazečem SYNER Morava, a. s., se sídlem 1. máje 532,
767 01 Kroměříž, IČ 63493675, dle přílohy č. 0663-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic
předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle příloh č. 0663-10-P02 v termínu do 09.08.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice – zlepšení kvality bydlení - přístavba" - dodávka stavby
plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů v termínu do 20.09.2010.

14.

Sociální služby - DZP Zborovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R15/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice – stavební úpravy
Starého zámku“ - dodávka stavby dle přílohy č. 0658-10-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč SMO a.
s., se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČ 42339839;
2. uzavření smlouvy s uchazečem SMO a. s., se sídlem Zlínská 172, 765 02
Otrokovice, IČ 42339839;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0658-10-P02 v termínu do 09.08.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zborovice – stavební úpravy Starého zámku“ - dodávka stavby
plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů v termínu do 20.09.2010.

15.

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R15/10

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
613/3/150/251/07/09 – 2/06/10 „Realizace opatření úspor energie na Domově
mládeže Střední průmyslové škole Uherský Brod“ dle přílohy č. 0661-10-P01 o
celkových nákladech 7.395.000 Kč vč. DPH;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
615/3/150/250/07/09 – 01/06/10 „Realizace opatření úspor energie na Střední
škole oděvní a služeb Vizovice“ dle přílohy č. 0661-10-P02 o celkových nákladech
16.124.000 Kč vč. DPH;
3. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2010:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ
14450437, ve znění přílohy č. 0661-10-P03,
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, ve znění přílohy č. 0661-10-P04;
4. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 11/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na Domově mládeže Střední
průmyslové školy Uherský Brod“, za podmínky schválení navýšení dotace
Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0661-10-P05;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 6/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na Střední škole oděvní a
služeb Vizovice“, za podmínky schválení navýšení dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0661-10-P06;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací
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a závěrečným vyhodnocením akce „Realizace opatření úspor energie na Domově
mládeže Střední průmyslové škole Uherský Brod“;
2. příspěvkovou organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „Realizace opatření úspor energie na Střední
škole oděvní a služeb Vizovice“;

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení investiční dotace:
a) o částku 786.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Uherský
Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na
Domově mládeže Střední průmyslové školy Uherský Brod“ na celkovou částku
3.855.000 Kč,
b) o částku 4.401.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, IČ 00837237, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na
Střední škole oděvní a služeb Vizovice“ na celkovou částku 8.323.000 Kč;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0038/2010 dle přílohy č. 0661-10-P07.

17.

Školství - SOŠ Luhačovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R15/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Školství - SOŠ Luhačovice - stavební úpravy a nástavba budovy školy dodávka stavby dle přílohy č. 0660-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
JAVORNÍK-CZ-PLUS s. r. o., se sídlem Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov, IČ 25302809;
2. uzavření smlouvy s uchazečem JAVORNÍK-CZ-PLUS s. r. o., se sídlem Štítná
nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČ 25302809, dle přílohy č. 0660-10P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic
předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0660-10-P02 v termínu do 09.08.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Školství - SOŠ Luhačovice - stavební
úpravy a nástavba budovy školy" - dodávka stavby plynoucích ze zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do
20.09.2010.
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18.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - technický dozor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R15/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Krajské kulturní a vzdělávací centrum
ve Zlíně - technický dozor stavebníka" formou otevřeného řízení, dle příloh č.
0664-10-P02 až č. 0664-10-P06;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Ing. David
Neulinger a náhradníky - Ing. František Mikeštík, Ing. Roman Hlaváč, Martina
Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Mgr. Milan Filip,
Mgr. Pavel Macura, Ing. David Neulinger a náhradníky - Ing. František Mikeštík,
Ing. Roman Hlaváč, Ing. Jana Koldová, Mgr. Mária Fekar, Martina Hromečková
DiS.;
zmocňuje
1. 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 splnění kvalifikace a ke všem úkonům
spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně – technický dozor stavebníka“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy
č. 0664-10-P01;
2. na základě smlouvy o dílo č. D/0345/2010/STR společnost A.D.N.S. Production
s. r. o., IČ 27251128, se sídlem Na Příkopě 12, 110 00 Praha, k zastupování
investora - Zlínského kraje při provádění úkonů a činností souvisejících s výkonem
inženýrské činnosti akce "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně", dle plné
moci ve znění přílohy č. 0664-10-P07;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - technický dozor stavebníka" v termínu do 18.10.2010.

19.

Projekt "Krajské kulturní a vzdělávací centrum" - smlouva o vzájemné
spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R15/10

schvaluje
uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci výstavby
Krajského kulturního a vzdělávacího centra revitalizací bývalého areálu firmy Baťa
uzavřenou mezi Zlínským krajem a Krajskou knihovnou Františka Bartoše,
příspěvková organizace, IČ 70947422, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
příspěvková organizace, IČ 00089982, a Krajskou galerií výtvarného umění ve
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Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00094889, dle přílohy č. 0665-10-P01.

20.

Dohoda o narovnání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R15/10

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0000/2010 dle přílohy č. 0656-10-P01;
b) uzavření dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a Miroslavem a Annou
Šturalovými, oba bytem Velké Karlovice 16, 756 06 Velké Karlovice, dle přílohy č.
0656-10-P04.

21.

Doprava - změna závazných objemů prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R15/10

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok
2010 dle přílohy č. 0648-10-P01.

22.

Projekt KORIS - dohody o partnerství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R15/10

schvaluje
uzavření typových dohod o partnerství v projektu KORIS, mezi Zlínským krajem a
partnery projektu:
a) dohoda o partnerství - město dle přílohy č. 0647-10-P01, s partnery:
1. obec Bílovice, IČ 00290793,
2. město Bojkovice, IČ 00290807,
3. město Brumov–Bylnice, IČ 00283819,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866,
5. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113,
6. město Bystřička, IČ 00303739,
7. obec Dolní Lhota, IČ 00283878,
8. obec Dolní Němčí, IČ 00290904,
9. město Fryšták, IČ 00283916,
10. město Hluk, IČ 00290939,
11. město Holešov, IČ 00287172,
12. obec Horní Lideč, IČ 00303780
13. obec Chropyně, IČ 00303844,
14. město Kelč, IČ 00303925,
15. obec Kostelec u Holešova, IČ 00287342,
16. město Koryčany, IČ 00287334,
17. obec Kvasice, IČ 00287385,
18. město Luhačovice, IČ 00284165,
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19. město Morkovice–Slížany, IČ 00287504,
20. obec Mysločovice, IČ 00284211,
21. město Napajedla, IČ 00284220,
22. město Otrokovice, IČ 00284301,
23. obec Rajnochovice, IČ 00287661,
24. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271,
25. město Slavičín, IČ 00284459,
26. obec Slavkov, IČ 00291315,
27. město Slušovice, IČ 00284475,
28. obec Střílky, IČ 00287776,
29. město Uherský Brod, IČ 00291463,
30. obec Valašská Polanka, IČ 00304361,
31. město Valašské Klobouky, IČ 00284611,
32. obec Velké Karlovice, IČ 46276076,
33. obec Velký Ořechov, IČ 00284637,
34. město Vizovice, IČ 00284653,
35. obec Zdounky, IČ 00287938,
36. statutární město Zlín, IČ 00283924;
b) dohoda o partnerství - město s městskou autobusovou dopravou dle přílohy č.
0647-10-P02, s partnery:
1. město Kroměříž, IČ 00287351,
2. město Kunovice, IČ 00567892,
3. město Uherské Hradiště, IČ 00291471,
4. město Staré Město, IČ 00567884,
5. město Valašské Meziříčí, IČ 00304387,
6. město Vsetín, IČ 00304450;
c) dohoda o partnerství - dopravce dle přílohy č. 0647-10-P03, s partnery:
1. ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Malinovského 874, 686 19 Uherské
Hradiště, IČ 27752968,
2. ČSAD Vsetín a. s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 45192120,
3. ČSAD Kyjov a. s., Boršovská 2228, 697 34 Kyjov, IČ 49447009,
4. Karel Housa – HOUSACAR, Paseky 528, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
12296309,
5. KRODOS BUS a. s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, IČ 26950529,
6. Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČ 26
27 64 37;
d) dohoda o partnerství dle přílohy č. 0647-10-P04 s partnerem Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město,
IČ 70994234;
e) dohoda o partnerství - majitelé autobusových nádraží dle přílohy č. 0647-10-P05
s partnery:
1. KRODOS SERVIS, a. s., Skopalíkova 2385/45, 767 17 Kroměříž, IČ 26950545,
2. ČSAD Uherské Hradiště a. s., Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště, IČ
49445910,
3. Vsetínská dopravní a. s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 28590791;
f) dohoda o partnerství - dle přílohy č. 0647-10-P06 s partnery:
1. Pronext, a. s., Zálešná II/3409, 76001 Zlín, IČ 26236923,
2. Zlínská dopravní, a. s., tř. Tomáše Bati 258, 764 20 Zlín–Louky, IČ 49436333;
g) dohoda o partnerství dle přílohy č. 0647-10-P07 s partnerem Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o, Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ
27677761.
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23.

Kultura - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R15/10

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2010 příspěvkové
organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č.
0690-10-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2010 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0690-10-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2010 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 0690-10-P04.

24.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R15/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0109/2010 dle přílohy č. 0689-10-P01;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu Zlínského kraje roku 2010 k rozpočtům
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 068910-P02;
3. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady v roce
2010 dle přílohy č. 0689-10-P03.

25.

Projekt "Lidová stavba roku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R15/10

schvaluje
1. udělení uznání "Lidová stavba roku" za příkladnou obnovu stavby lidové
architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního
dědictví panu Miroslavu Orságovi, Pod Hrází 18, 756 05 Karolinka, za stavební
obnovu souboru staveb usedlosti č.p. 18 v Karolince;
2. poskytnutí finanční odměny ve výši 50.000 Kč vlastníku souboru staveb
usedlosti č. p. 18 v Karolince, panu Miroslavu Orságovi, Pod Hrází 18, 756 05
Karolinka.

26.

Projekt "Astronomické cestování"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R15/10

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu „Astronomické cestování“ dle
příloh č. 0686-10-P01 a č. 0686-10-P02.
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27.

Projekt "Regenerace a obnova prvků v zámeckém parku v Lešné u
Valašského Meziříčí"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R15/10

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Regenerace a obnova prvků
v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí" dle příloh č. 0687-10-P01 a č.
0687-10-P02;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, dopracovat projekt "Regenerace a obnova prvků v zámeckém parku v
Lešné u Valašského Meziříčí" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 068710-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu
Životní prostředí v termínu do 30.06.2010;
2. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, předložit žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní
prostředí na projekt "Regenerace a obnova prvků v zámeckém parku v Lešné u
Valašského Meziříčí" v termínu do 30.06.2010.

28.

Kulturní komise Rady Zlínského kraje – změna ve složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R15/10

bere na vědomí
1. rezignaci MUDr. Olgy Sehnalové, MBA na funkci členky Kulturní komise Rady
Zlínského kraje s účinností od 18.05.2010,
2. rezignaci Karly Procházkové na funkci tajemnice Kulturní komise Rady
Zlínského kraje s účinností od 01.07.2010;
jmenuje
1. Mgr. Romana Foltýna tajemníkem Kulturní komise Rady Zlínského kraje s
účinností od 01.07.2010.
2. s účinností od 29.06.2010 členy Kulturní komise Rady Zlínského kraje Mgr.
Jiřího Haase a Ludmilu Hůdkovou.

29.

Projekt "Podpora biodiverzity evropsky významných lokalit ve ZK" - smlouva
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R15/10

schvaluje
1. uzavření smlouvy č. 09028336 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Zlínským krajem
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a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729, dle přílohy č.
0652-10-P01;
2. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Podpora biodiverzity
Evropsky významných lokalit ve Zlínském kraji" dle příloh č. 0652-10-P02 a č.
0652-10-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0108/2010 dle přílohy č. 0652-10-P04;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Podpora biodiverzity evropsky významných lokalit ve Zlínském kraji“ vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem životního prostředí ČR dle přílohy č. 065210-P05;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru životního
prostředí a zemědělství zajistit realizaci projektu "Podpora biodiverzity evropsky
významných lokalit ve Zlínském kraji" v souladu se smlouvou č. 09028336 se
Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729, dle přílohy č. 0652-10-P01 a
s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR dle přílohy č. 0652-10-P05 v
termínu do 30.11.2011;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu č.
09028336 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729, dle přílohy č.
0652-10-P01 v termínu do 31.07.2010.

30.

PF02-08 Podprogram na podporu obnovy venkova - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R15/10

bere na vědomí
vyhodnocení PF02-08 Podprogram na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji
v roce 2008 dle přílohy č. 0653-10-P01.

31.

Sociální služby - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R15/10

schvaluje
investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kaje č.
702/2/100/092/06/10 Domova pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ
70851042, na akci "Domov pro seniory Burešov, p. o. - Oprava odpadů v prádelně"
o celkových nákladech 665.000 Kč, dle příloh č. 0682-10-P01 a č. 0682-10-P02.
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32.

Sociální služby - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R15/10

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2010, dle přílohy č. 0681-10-P01,
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domova pro seniory Lukov, IČ 70850941, na rok 2010, dle přílohy č. 0681-10-P02,
3. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2010, dle přílohy č. 068110-P03.

33.

Sociální služby - usměrňování prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R15/10

schvaluje
1. usměrňování prostředků na platy u příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb v roce 2010 formou stanovení
absolutního objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady ve výši dle
přílohy č. 0683-10-P01,
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb dle přílohy č. 0683-10-P04, a to
poskytnutí dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 80.000 Kč u příspěvkové
organizace Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917.

35.

Projekt "Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a
regionální úrovni ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R15/10

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Podpora procesu
plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji"
dle příloh č. 0685-10-P01 a č. 0685-10-P02 na základě Rozhodnutí
Zprostředkujícího subjektu o schválení žádosti o finanční podporu z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na individuální projekt dle přílohy č. 068510-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0106/2010 dle přílohy č. 0685-10-P06;
3. zadání veřejné zakázky s názvem „Zpracování analýzy pro plánování rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji“ formou zjednodušeného řízení podlimitního ve
znění příloh č. 0685-10-P07 až č. 0685-10-P16 výzvou zájemcům uvedeným v
příloze č. 0685-10-P16 a současným uveřejněním výzvy na internetové adrese
Zlínského kraje;
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souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace individuálního projektu "Podpora procesu plánování rozvoje sociálních
služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji", vydaném poskytovatelem
dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve znění příloh č. 0685-10-P04 a
č. 0685-10-P05;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Podpora
procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve
Zlínském kraji" v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho přílohami v
termínu do 30.06.2012;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "Zpracování analýzy pro plánování rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
3. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zpracování analýzy pro plánování
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji" Radě Zlínského kraje v termínu do
20.09.2010;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Martina Hromečková, DiS., Mgr. Petr
Lesa, Mgr. Libor Fusek a náhradníky - Ing. David Neulinger, Mgr. Zdeňka
Haramijová, JUDr. Kateřina Lisá;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Martin Kobzáň, Martina
Hromečková, DiS., Bc. Martina Matochová, Štěpánka Slabíková, Mgr. Petr Lesa,
Ing. Andrea Kuníčková a náhradníky - Mgr. Jana Chovancová, Ing. Jitka
Homolková, Ph.D., MBA, Ing. David Neulinger, Bc. Milan Doležal, Mgr. Šárka
Vrbková, Mgr. Libor Fusek, Ing. Lenka Kolářová.

36.

Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" - uzavření
dodatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R15/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/3060/2009/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní charita
Uherský Brod, IČ 48489336, dle přílohy č. 0679-10-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2255/2009/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614, dle přílohy č. 0679-10-P03;
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/0344/2010/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614, dle přílohy č. 0679-10-P05;
4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/0347/2010/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614, dle přílohy č. 0679-10-P07;
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5. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/2248/2009/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum služeb
postiženým Zlín, o. p. s., IČ 25300083, dle přílohy č. 0679-10-P09;

37.

Sociální fond Zlínského kraje - vyhlášení výzvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R15/10

schvaluje
vyhlášení výzvy na přidělení podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje na
podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2010 dle přílohy č. 0684-10-P01;
jmenuje
hodnoticí komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí a navržení výše poskytnutých
podpor ve složení: předsedkyně - Mgr. Taťána Nersesjan, členové - Vojtěch
Jurčík, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Karol Muránsky, Ing.
Bronislav Fuksa.

38.

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů a změna závazných objemů
prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R15/10

schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2010 dle přílohy č. 0696-10-P01:
a) snížení příspěvku na provoz o 300.000 Kč na celkovou výši 14.510.000 Kč u
příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281,
b) navýšení příspěvku na provoz o 200.000 Kč na celkovou výši 13.260.000 Kč u
příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí, IČ 00851710;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví na rok
2010 dle přílohy č. 0696-10-P02.

39.

Poskytnutí finančních darů na uhrazení regulačních poplatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R15/10

schvaluje
poskytnutí finančního daru fyzickým osobám dle příloh č. 0693-10-P01 až č. 069310-P04.
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40.

Zdravotnictví - ukončení mandátních smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R15/10

schvaluje
dohodu o ukončení mandátní smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, IČ 27661989, dle přílohy 0695-10-P01,
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy 0695-10-P02,
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž,
IČ 27660532, dle přílohy 0695-10-P03,
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
26871068, dle přílohy 0695-10-P04.

41.

Okno do kraje - dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R15/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o tvorbě krajského periodika "Zlínský kraj" se
společností HEXXA komunikační agentura s. r. o., se sídlem Pekárenská 42, 760
01 Zlín, IČ 26304333, dle přílohy č. 0692-10-P01.

42.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R15/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0111/2010 dle přílohy č. 0708-10-P01.

43.

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R15/10

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace:
1. Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0701-10-P01;
2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, dle přílohy č. 0701-10-P02;
3. Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0701-10-P03;
4. Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0701-10-P04;
5. Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809, dle přílohy č.
0701-10-P05.
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44.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R15/10

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 3.176.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0699-10-P01.

45.

Školství - vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R15/10

schvaluje
1. vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, IČ 00055107, a to osobního automobilu Opel Corsa 1,5 D, inventární číslo
308, rok výroby 1995, pořizovací cena 313.580 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
přednostně formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou,
2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, IČ 00055107, a to:
- konvektomatu, inventární číslo 43, rok výroby 1995, pořizovací cena 707.112 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
- pánve, inventární číslo 67, rok výroby 1995, pořizovací cena 167.384 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
formou fyzické likvidace.

46.

Školství - odepsání pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R15/10

vyjadřuje souhlas
s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a
Praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634, vůči paní Haně Bartákové,
narozené 13.11.1964, ve výši 43.182 Kč.

47.

Školství - smlouva o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R15/10

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu, kterou příspěvková organizace Zlínského kraje
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, IČ 00559105, pronajímá panu
Armin Meinhard Stenger na dobu určitou od 01.08.2010 do 31.07.2011 objekt
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bydlení č. p. 3723 na stavební parcele č. 4486/2 a pozemek č. 768/233, pro obec a
k. ú. Zlín, zapsaný na LV č. 4977, se stanoveným nájemným ve výši 3.202 Kč
měsíčně, dle přílohy č. 0707-10-P01.

48.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R15/10

schvaluje
podání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném
termínu s účinností od 01.09.2010 u následujících příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem:
1. Základní škola praktická Horní Lideč, IČ 48739235, zvýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/001 Pomocná škola z 6 na 10 žáků;
2. Základní umělecká škola Hulín, IČ 63458641:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní umělecké školy o 20 žáků,
ze stávajících 380 na 400 žáků,
b) zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání na adrese Třebízského 194, 768 24
Hulín;
3. Základní umělecká škola Otrokovice, IČ 00839311:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků základní umělecké školy o 20 žáků,
ze stávajících 600 na 580 žáků,
b) zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání na adrese Komenského 170, 763 02
Tlumačov;
4. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, zvýšení
nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 1000 na 1300
stravovaných;
5. Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov, IČ 47935910, zvýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech:
a) 66-51-E/01 Prodavačské práce, denní forma, z 21 na 42 žáků,
b) 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma, z 21 na 42 žáků;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členovi rady, podat v mimořádném termínu u Krajského
úřadu Zlínského kraje a MŠMT ČR příslušné žádosti o zápis výše uvedených změn
v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 31.07.2010.

49.

Školství - souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R15/10

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a společností
ŠK Zámečnictví s. r. o., IČ 28464346, dle přílohy č. 0706-10-P01;
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2. s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a fyzickou
osobou Roman Žurek, IČ 67314201, dle přílohy č. 0706-10-P02;
bere na vědomí
že došlo k uzavření následujících smluv:
1. smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a městem Valašské Meziříčí, IČ
00304387, dle přílohy č. 0706-10-P03;
2. smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a městem Valašské Meziříčí, IČ
00304387, zastoupené společností AVAL, spol. s r. o., IČ 47152257, dle příloh č.
0706-10-P04 a č. 0706-10-P05.

50.

Školství - jmenování členů školských rad

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R15/10

jmenuje
s účinností od 01.07.2010:
1. Bc. Moniku Jahodíkovou členkou školské rady při střední škole, jejíž činnost
vykonává příspěvková organizace Střední škola průmyslová a hotelová Uherské
Hradiště, IČ 00559644, od 01.07.2010 s názvem Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště;
2. Ing. Stanislava Blahu členem školské rady při střední škole, jejíž činnost
vykonává příspěvková organizace Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684.

51.

Projekt "A já su synek z Klobúk...a já su cérka z Pruského"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R15/10

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "A já su synek z Klobúk...a já su cérka z
Pruského" dle příloh č. 0700-10-P01 a č. 0700-10-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "A já su synek z
Klobúk...a já su cérka z Pruského" ve výši 15 %, tj. 77.443 Kč z celkových nákladů
vedoucího partnera - Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771.
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52.

Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v
oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R15/10

schvaluje
1. výzvu k předkládání nominací pro vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2010 dle přílohy č. 0703-10-P01;
2. nominační formulář dle přílohy č. 0703-10-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr dobrovolných pracovníků k ocenění za
dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje v roce 2010 dle přílohy č. 0703-10-P03.

53.

Veřejná zakázka "Studie proveditelnosti komunikační infrastruktury"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R15/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Studie
proveditelnosti komunikační infrastruktury“ dle přílohy č. 0650-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče EUNICE CONSULTING a. s., se sídlem
Belgická 642/15, 120 00 Praha 2, IČ 27073301;
2. uzavření smlouvy s uchazečem EUNICE CONSULTING a. s., se sídlem
Belgická 642/15, 120 00 Praha 2, IČ 27073301, dle přílohy č. 0650-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu se
společností EUNICE CONSULTING a. s., se sídlem Belgická 642/15, 120 00
Praha 2, IČ 27073301, dle přílohy č. 0650-10-P02, v termínu do 31.07.2010.

54.

Veřejná zakázka "Projektová dokumentace ke komunikační infrastruktuře"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R15/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Projektová
dokumentace ke komunikační infrastruktuře“ dle přílohy č. 0651-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče CORTIS Consulting s. r. o., se sídlem
Teslova 3, 301 00 Plzeň, IČ 26397668;
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2. uzavření smlouvy s uchazečem CORTIS Consulting s. r. o., se sídlem Teslova
3, 301 00 Plzeň, IČ 26397668, dle přílohy č. 0651-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu se
společností CORTIS Consulting s. r. o., se sídlem Teslova 3, 301 00 Plzeň, IČ
26397668, dle přílohy č. 0651-10-P02, v termínu do 31.07.2010.

55.

Spisová služba pro organizace zřizované a zakládané Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R15/10

schvaluje
model pořízení elektronické spisové služby pro organizace zřizované a zakládané
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0649-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s Odborem investic a
Odborem Kancelář ředitele zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na
pořízení elektronické spisové služby pro organizace zřizované a zakládané
Zlínským krajem v souladu s přílohou č. 0649-10-P01 a předložit Radě Zlínského
kraje ke schválení v termínu do 06.09.2010.

56.

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů pro Zlínský kraj - 2010" - výběr
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R15/10

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Nákup osobních automobilů pro
Zlínský kraj - 2010" dle příloh č. 0654-10-P01 a č. 0654-10-P02;
schvaluje
a) zrušení části 2 veřejné zakázky z důvodu vyloučení všech uchazečů pro
nesplnění kvalifikace,
b) výběr nejvhodnější nabídky pro část 1. uchazeče SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s.,
se sídlem tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165,
c) uzavření smlouvy pro část 1. s uchazečem SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s., se
sídlem tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165;
ukládá
1. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0654-10-P03 v termínu do 09.08.2010;

25/30

R15/10
PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY

2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů pro
Zlínský kraj - 2010“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů v termínu do 20.09.2010.
3. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele vyhlásit výběrové řízení formou veřejné
zakázky malého rozsahu na nákup jednoho vozu vyšší střední třídy, v termínu do
09.08.2010.

58.

KÚ - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R15/10

schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení smlouvy na odběr studené vody č. 420883
uzavřenou mezi Zlínským krajem a společností Alpiq Zlín s. r. o., tř. Tomáše Bati
650, IČ 27406679, dle přílohy č. 0655-10-P04;
2. uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o odvádění odpadních vod a
úhradě stočného č. MN-V/62/2006 mezi Zlínským krajem a družstvem SPBAZ, se
sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 650, 762 02 Zlín, IČ 262 76 682, dle přílohy č. 0655-10P02;
3. uzavření smlouvy o nájmu mezi Zlínským krajem a Českou republikou Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01
Zlín, IČ 72052767, dle příloh 0655-10-P05 až č. 0655-10-P07;
pověřuje
vedoucího Odboru Kancelář ředitele jednáním o smlouvě mezi společností
Moravská Vodárenská a. s., IČ 61859575, a Zlínským krajem "o odvádění
odpadních vod a úhradě stočného a odběru studené vody".

59.

Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu mládeže a sportu
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R15/10

schvaluje
metodický pokyn MP/16/04/10 – Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z
Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje dle přílohy č. 0704-10-P01.

60.

Finanční dar Jihočeského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R15/10

schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč od Jihočeského kraje, IČ 70890650, dle
přílohy č. 0710-10-P01;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0041/2010 dle přílohy č. 0710-10-P02,
2. navýšení účelové neinvestiční dotace o 300.000 Kč na celkovou výši 6.460.000
Kč na odstranění následků povodňových škod Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizaci, IČ 70934860.

61.

Analýza systému péče o ohrožené děti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R15/10

bere na vědomí
zapojení vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem do
sběru dat v rámci Analýzy systému péče o ohrožené děti dle přílohy č. 0711-10P02 .

62.

Doprava - investiční záměry, dodatky IZ a změna č. 2 IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R15/10

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje - Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860:
A1. IZ č. 700/3/110/149/06/10 k provedení díla: Silnice III/4893: Trnava - Slušovice,
sesuv, o celkových nákladech 9.244.000 Kč, dle přílohy č. 0646-10-P02;
A2. IZ č. 703/3/110/150/06/10 k provedení díla: Silniční váhy, o celkových
nákladech 2.600.000 Kč, dle přílohy č. 0646-10-P04;
B. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860:
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 624/3/110/132/08/09-02/06/10 k provedení
díla: Silnice III/49024: Ludkovice - Pradliska, ochrana vodárenského zdroje
Ludkovice, o celkových nákladech 89.568.000 Kč, dle přílohy č. 0646-10-P06;
2. dodatek č. 2 investičního záměru č. 648/3/110/141/10/09-02/06/10 k provedení
díla: Silnice II/495: Bojkovice, most ev. č. 495-028, o celkových nákladech
58.241.000 Kč, dle přílohy č. 0646-10-P08;
3. dodatek č. 6 investičního záměru č. 339/3/110/081/01/07-06/06/10 k provedení
díla: Silnice II/487: Březolupy - Bílovice, o celkových nákladech 165.050.000 Kč,
dle přílohy č. 0646-10-P10;
C. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy č. 0646-10P11;
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ukládá
řediteli Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ 70934860,
předložit Radě Zlínského kraje ke schválení smlouvu mezi ŘSZK, p. o., a ŘSD ČR
o umístění vážního místa v lokalitě Starý Hrozenkov - silnice I/50 - v termínu do
31.07.2010.

63.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R15/10

vyjadřuje souhlas
se změnou č. 1 plánu investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje
pronajatém Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, pro rok 2010, dle přílohy č.
0712-10-P02;
schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
701/2/170/121/06/10 "Kroměřížská nemocnice a. s. - stavební úpravy strojoven ÚT
včetně instalace MaR" dle přílohy č. 0712-10-P03,
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se
změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu č. D/0320/2010/INV
na akci: "Kroměřížská nemocnice a.s. - stavební úpravy strojoven ÚT včetně
instalace MaR", mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0712-10-P04,
3. dohodu o zrušení závazku ze smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele
se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci:
“Kroměřížská nemocnice a. s. – budova L – vybudování pracoviště ředění
cytostatik“, uzavřené mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0712-10-P05.

64.

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R15/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0114/2010 dle přílohy č. 0713-10-P01;
2. změnu závazného ukazatele rozpočtu - poskytnutí dotace z Evropských
strukturálních fondů a státního rozpočtu rok 2010 ve výši 986.397 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0713-10-P02.
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65.

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R15/10

vyjadřuje souhlas
1. se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 0694-10P05,
2. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 069410-P06,
3. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0694-10P07;
4. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0694-10-P08;
5. s proplacením nákladů na opravy dle části 1.-4. tohoto usnesení, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči
Zlínskému kraji vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba
nájemného);
schvaluje
1. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 668/2/170/114/01/10
"Kroměřížská nemocnice a. s., Kroměříž - Oprava elektrických rozvodů centrálních
operačních sálů - 4. NP, jižní křídlo budovy A" Kroměřížské nemocnice a. s.,
Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0694-10-P11, o
celkových nákladech 1.489.000 Kč vč. DPH;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0112/2010 dle přílohy č. 0694-10-P14.

66.

Školství - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R15/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
617/3/150/252/07/09 – 01/06/10 „Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola
s právem státní závěrečné zkoušky Uherský Brod – Stavební úpravy k realizaci
úspor energie“ dle přílohy č. 0714-10-P01 o celkových nákladech 20.861.000 Kč
vč. DPH;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 8/2010/ŘDP na
realizaci projektu "Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherský Brod – stavební úpravy k realizaci úspor energie",
za podmínky schválení navýšení dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0714-10-P02;
3. změnu č. 1 Plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy
č. 0714-10-P03;
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R15/10
PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY

pověřuje
příspěvkovou organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s
právem státní závěrečné zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, výkonem funkce
investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce „Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní závěrečné zkoušky Uherský Brod – Stavební úpravy k realizaci úspor
energie“;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení investiční dotace o částku 7.854.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, IČ 60371757, na realizaci projektu „Gymnázium J. A. Komenského
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod – stavební
úpravy k realizaci úspor energie“ na celkovou částku 11.865.000 Kč;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0042/2010 dle přílohy č. 0714-10-P04.

Zlín 28. června 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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