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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 09.08.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R16/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0787-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0446/R12/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce hygienických jader" - dodávka stavby Radě Zlínského kraje k
rozhodnutí, v termínu do 09.08.2010.“ - na termín plnění 06.09.2010;
2. 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 23.08.2010;
3. usnesení č. 0514/R14/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění
06.09.2010;
4. usnesení č. 0515/R14/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 06.09.2010;
5. usnesení č. 0516/R14/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na
termín plnění 06.09.2010;
6. usnesení č. 0517/R14/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.
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137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do
01.08.2010.“ - na termín plnění 06.09.2010;
7. usnesení č. 0518/R14/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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 1526 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“ - na termín
plnění 06.09.2010;
8. usnesení č. 0599/R15/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 06.09.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R16/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) sportovně-kulturní akcí „Oslavy 70 let fotbalu v Bařicích“ pořádanou TJ Bivoj
Bařice, IČ 18189784, ve dnech 31.07.-01.08.2010;
b) přátelským utkáním reprezentace 16-ti letých v ledním hokeji Česko-Slovensko
pořádaným HOCKEY CLUBem MEZ BRUMOV, IČ 40994961, dne 31.07.2010 v
Brumově-Bylnici;
c) závodem v olympijském triatlonu „Morkoman“ pořádaným T.
J. Sokol
Morkovice, IČ 47930152, dne 14.08.2010;
d) noční hasičskou soutěží „O pohár obce Mirošov“ pořádanou Sborem
dobrovolných hasičů Mirošov, IČ 68729588, dne 24.07.2010;
e) mezinárodním turnajem florbalových družstev žen a juniorek pořádaným
Sportovními kluby Slavičín, IČ 00544621, ve dnech 27.-29.08.2010;
f) celorepublikovým odborným XV. Zlínským geriatrickým dnem pořádaným
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., IČ 27661989, dne 03.09.2010;
g) mezinárodním celostátním seminářem „Památková péče a muzea lidových
staveb v přírodě“ pořádaným Národním památkovým ústavem, IČ 75032333, ve
dnech 15.-17.09.2010 v Rožnově pod Radhoštěm;
h) sportovní akcí „IV. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže“ pořádanou městem
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve dnech 16.-17.09.2010;
i) 8. ročníkem „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“ pořádaným Tělovýchovnou
jednotou Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v dnech 18.09.2010;
j) soutěží „Respektuji originál“ pořádanou Národním výborem Mezinárodní
obchodní komory v České republice, IČ 69781389, od září 2010 do ledna 2011;
k) Krajskou výstavou drobného zvířectva pořádanou Českým svazem chovatelů,
ZO Vsetín 1, IČ 70038210, ve dnech 01.-03.10.2010 ve Vsetíně;
l) účastí P. Eima ml. reprezentujícího ČR a Zlínský kraj na Mistrovství světa ve
voltiži konaném v září-říjnu 2010 v Kentucky (USA) vyslaného Tělovýchovnou
jednotu Voltiž Tlumačov, IČ 65822749;
m) akcí „Dožínky Zlínského kraje 2010“ pořádanou Okresní agrární komorou
Kroměříž, IČ 49435418, dne 04.09.2010;
n) kulturní akcí s názvem „Den obce“ pořádanou obcí Popovice, IČ 00291269, dne
14.08.2010;
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o) turnajem družstev v kuželkách „Pohár Višegradské čtyřky“ pořádaným
Kuželkářským klubem Kroměříž, IČ 26585561, ve dnech 27.-29.08.2010 v
Kroměříži;
p) Jezdeckým dnem v Prusinovicích pořádaným JK Prusinovice, IČ 26595516, dne
15.08.2010;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 15.000 Kč TJ Bivoj Bařice, IČ 18189784, na pořádání sportovně-kulturní
akce „Oslavy 70 let fotbalu“ ve dnech 31.07.-01.08.2010;
b) ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Mirošov, IČ 68729588, na
pořádání Noční hasičské soutěže „O pohár obce Mirošov“ dne 24.07.2010;
c) ve výši 15.000 Kč Sportovním klubům Slavičín, IČ 00544621, na pořádání
mezinárodního turnaje florbalových družstev žen a juniorek ve dnech 27.29.08.2010;
d) ve výši 25.000 Kč Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, na pořádání
celorepublikového odborného XV. Zlínského geriatrického dne 03.09.2010;
e) ve výši 20.000 Kč Národnímu památkovému ústavu, IČ 75032333, na pořádání
mezinárodního celostátního semináře „Památková péče a muzea lidových staveb v
přírodě“ ve dnech 15.-17.09.2010;
f) ve výši 10.000 Kč Českému svazu chovatelů, ZO Vsetín 1, IČ 70038210, na
pořádání „Krajské výstavy drobného zvířectva“ ve dnech 01.-03.10.2010;
g) ve výši 15.000 Kč Fotoskupině ANDROMEDA Brumov-Bylnice, IČ 26619105, na
pořádání mezinárodního pracovního workshopu fotografů-výtvarníků v BrumověBylnici ve dnech 08.-10.10.2010;
h) ve výši 10.000 Kč „Spolku Recesistů Přílep“, IČ 22866647, na pořádání
kulturně-sportovní akce „Neckyáda“ pořádané dne 17.07.2010;
ch) ve výši 30.000 Kč Mažoretkám Holešov, IČ 22839089, na účast mažoretek na
Mistrovství ČR v Poděbradech ve dnech 18.-20.06.2010 a Mistrovství Evropy ve
Švýcarsku ve dnech 08.-10.10.2010;
i) ve výši 25.000 Kč Tělovýchovné jednotě Bojkovice, IČ 46956425, na pořádání
66. ročníku volejbalového turnaje „O pohár Bílých Karpat“ ve dnech 21.22.08.2010;
j) ve výši 7.000 Kč občanskému sdružení „Anděl“, IČ 66934702, na pořádání 6.
ročníku charitativní akce „ParaAkademie“ dne 16.10.2010 v Kelči;
k) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Aver Dživipen, IČ 27059120, na
pořádání akce „Talent roku Zlínského kraje“ dne 21.08.2010;
l) ve výši 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na
zajištění účasti P. Eima ml. na Mistrovství světa ve voltiži v září-říjnu 2010 v
Kentucky (USA);
m) ve výši 10.000 Kč JK Prusinovice, IČ 26595516, na pořádání Jezdeckého dne v
Prusinovicích konaného dne 15.08.2010;
2. navýšení neinvestiční účelové dotace:
a) Sboru dobrovolných hasičů Částkov, IČ 65325117, o 20.000 Kč na pořádání 40.
ročníku soutěže „O křišťálový pohár hejtmana Zlínského kraje“ dne 04.07.2010 na
celkovou částku 25.000 Kč;
b) Folklornímu sdružení Lipta Liptál, IČ 26523752, o 50.000 Kč na pořádání 41.
ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Liptálské slavnosti“ ve dnech 25.30.08.2010 na celkovou částku 100.000 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 30.000 Kč Handball Clubu Zlín, IČ 49157582, na 10. ročník turnaje
Holiday Cup v házené dívek ve dnech 20.-22.08.2010;
b) ve výši 100.000 Kč FC TVD Slavičín, IČ 49157345, na činnost fotbalového
oddílu v Moravskoslezské fotbalové lize dospělých a v poháru ČMFS v roce 2010;
3/38

R16/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0494/R14/10 ze dne 14.06.2010 v části
schvaluje písm. a), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční
účelové dotace:
a) bod 1. ve znění: „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“;
b) bod 6. ve znění: „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“.

3.

Plnění příjmů ze sdílených daní za období leden - červen 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R16/10

bere na vědomí
plnění příjmů ze sdílených daní za období leden-červenec 2010 dle přílohy č.
0749-10-P01;
ukládá
A. vedoucím odborů KÚ Zlínského kraje:
1. realizovat pouze nezbytně nutné výdaje v rámci rozpočtu příslušného odboru;
2. navrhnout možná úsporná opatření z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010 z
důvodu neplnění příjmů sdílených daní a zdůvodnit potřebu výdajů, které dosud
nebyly čerpány. Návrhy na rozpočtová opatření a zdůvodnění potřeby výdajů
předložit odboru ekonomickému;
B. vedoucímu ekonomického odboru připravit rozpočtové opatření, které sníží
výdaje rozpočtu na rok 2010 v souvislosti s neplněním sdílených daní v souladu s
predikcí uvedenou v Rozpočtu ZK na rok 2010

4.

Finanční dary na povodňové škody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R16/10

schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od statutárního města Plzeň, Městského
obvodu Plzeň 6-Litice, IČ 00075370, dle přílohy č. 0754-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí finančního daru na odstranění následků povodňových škod:
a) ve výši 750.000 Kč Libereckému kraji,
b) ve výši 500.000 Kč Ústeckému kraji;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0043/2010 dle přílohy č. 0754-10-P02,
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na odstranění
následků povodňových škod obci Břest, IČ 00287105.
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5.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R16/10

schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Stejskalem
Františkem a Stejskalovou Romanou, oba bytem Generála Svobody 1194/15, 767
01 Kroměříž, dle přílohy č. 0751-10-P01;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Stejskalem
Františkem a Stejskalovou Romanou, oba bytem Generála Svobody 1194/15, 767
01 Kroměříž, dle přílohy č. 0751-10-P02;
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 zemního vedení NN v pozemku p. č. 696, ostatní
plocha/silnice v k. ú. Rataje u Kroměříže, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 303-173_8/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0122/2010 dle přílohy č. 0751-10-P06;
5. záměr pronájmu budovy bez čp/če, jiná stavba, zapsané na LV č. 715, na p. č.
st. 459, oddělené geometrickým plánem č. 381-80/2003 ověřeným příslušným
Katastrálním pracovištěm pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Leskovec;
souhlasí
1. s pronájmem části pozemku p. č. 7165/1, ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod o
výměře 25 m2 Jiřímu Krajčovi a Stanislavě Krajčové, oba bytem 26. dubna 1213,
688 01 Uherský Brod, na dobu určitou od 01.09.2010 do 31.08.2020 za nájemné
ve výši 50 Kč/m2/rok;
2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. č. 2783/15, p. č. 2783/10 a p.
č. 2782/4, vše ostatní plocha, pro obec a k. ú. Janová mezi obcí Janová, se sídlem
Janová 200, 755 01 Vsetín 1 , IČ 00851841, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
se sídlem K majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860, a to na dobu pěti let;
3. s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 15637/2, ostatní plocha,
pro obec a k. ú. Huslenky mezi obcí Huslenky, se sídlem Huslenky 494, 756 02, IČ
00303828, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, se sídlem K majáku 5001, 760 01
Zlín, IČ 70934860, a to na dobu pěti let.

6.

Vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R16/10

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
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Zlínského kraje, IČ 62182137, a to ventilátor Drager Oxylog, inv. č. 950028,
pořizovací cena 122.850 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

7.

Školství - odměny za doplňkovou činnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R16/10

stanovuje
odměny pro ředitele příspěvkových organizací v oblasti školství, zřizovaných
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0748-10-P01.

8.

Školství - Jmenovací dekret, platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R16/10

jmenuje
s účinností od 16.08.2010 Mgr. Karla Zerzáně na pracovní místo ředitele Základní
školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č.
0747-10-P01;
stanovuje
1. s účinností od 16.08.2010 Mgr. Karlu Zerzáňovi plat, platovým výměrem, v
souvislosti se jmenováním na pracovní místo ředitele organizace, dle přílohy č.
0747-10-P02;
2. s účinností od 01.09.2010 Mgr. Josefu Fuskovi, řediteli Základní školy praktické
a Základní školy speciální Slavičín, IČ 61716472, plat, platovým výměrem, dle
přílohy č. 0747-10-P03.

9.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R16/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0119/2010 dle přílohy č. 0737-10-P01.

10.

Program uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve
ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R16/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0128/2010 dle přílohy č. 0732-10-P01.
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11.

Vyhodnocení daru pro MO ČR na projekt "Regionální letiště Přerov"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R16/10

bere na vědomí
předložené vyhodnocení plnění podmínek darovací smlouvy č. D/1464/2008/STR
uzavřené mezi Zlínským krajem a Českou republikou - Ministerstvem obrany dle
přílohy č. 0741-10-P01;
souhlasí
s nevyužitím ustanovení čl. II. odst. 5. darovací smlouvy č. D/1464/2008/STR o
odstoupení od smlouvy.

12.

SPZ Holešov - Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ, investiční záměr
a VZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R16/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
682/3/140/004/04/10 "Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa,
Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ" dle přílohy č. 0744-10-P01;
2. zadání veřejné zakázky na stavební práce „Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ“
formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č. 0744-10-P02 až č. 074410-P06;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. Milan Hudec, Ing. Jakub Černoch,
Ing. David Neulinger,Ing. Silvie Pochtiolová, Ing. Alois Zaňka, Ing. Marian Piecha,
Ph.D., a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Jiří Němec, Martina Hromečková,
DiS. Ing. Rostislav Folta, Ing. Zbyněk Pokorný, Ing. Martin Gonda;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II.
etapa, Stavba 10. Dopravní infrastruktura uvnitř PZ“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v termínu do 20.09.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 01.11.2010;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0045/2010 dle
přílohy č. 0744-10-P07.
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13.

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - technické zhodnocení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R16/10

vyjadřuje souhlas
s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatém
Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, pro rok 2010, dle přílohy č. 0743-10P02;
schvaluje
1. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci: “Krajská nemocnice
T. Bati, a. s. – budova 23 – přístavba zádveří “, mezi Zlínským krajem a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle
přílohy č. 0743-10-P03;
2. realizaci technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého Krajské
nemocnici T. Bati, a. s., dle bodu 1. a jeho odpisování po dobu nájmu ve smyslu §
28 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s, IČ 27661989, v celkové výši 519.000 Kč vč. DPH
dle přílohy č. 0743-10-P02;
zplnomocňuje
Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské
činnosti stavby (akce) "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova 23 - přístavba
zádveří".

14.

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - projektová příprava, interní pavilon

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R16/10

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce „Krajská nemocnice T. Bati, a.
s. – Výstavba interní kliniky – zpracování PD“ dle přílohy č. 0736-10-P09;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem „Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. – Výstavba interní kliniky – zpracování PD“, dle protokolu
o omezení počtu zájemců v užším řízení dle přílohy č. 0736-10-P10, který
vypracovala komise pro kontrolu splnění kvalifikace jmenovaná společností RTS,
a. s., na základě plné moci k zastupování zadavatele;
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0736-10-P01 až č. 0736-10-P08 pro vyzvání
zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším
řízení, k podání nabídky;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Ing. David
Neulinger a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Lenka Cyrnerová, Martina
Hromečková, DiS.;
2. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Ing. Karol
Muránsky, Lenka Cyrnerová, Ing. David Neulinger a náhradníky: Ing. František
Mikeštík, Ing. Roman Hlaváč, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Marek Slabý, Martina
Hromečková, DiS.;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – Výstavba interní
kliniky – zpracování PD“ Radě Zlínského kraje k rozhodnutí, v termínu do
15.11.2010.

15.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R16/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 695/3/170/120/6/10
"Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce kuchyně" dle přílohy č. 0742-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0044/2010 dle
přílohy č. 0742-10-P02;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora pro
přípravu a realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce kuchyně" a
zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a realizací akce dle přílohy č. 0742-10P01.

16.

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R16/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce hygienických
jader“ - dodávka stavby dle přílohy č. 0739-10-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč PTÁČEK
- pozemní stavby s. r. o., se sídlem Kojetín, Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ
75201, IČ 25896873;
2. uzavření smlouvy s uchazečem PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o., se sídlem
Kojetín, Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ 75201, IČ 25896873;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0134/2010 dle přílohy č. 0739-10-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic
předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0739-10-P02 v termínu do 20.09.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm – rekonstrukce hygienických jader“ - dodávka stavby plynoucích ze
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v
termínu do 20.09.2010.

17.

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Loučka - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R16/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
670/3/100085/03/10 akce: "Domov se zvláštním režimem Loučka - stavební úpravy
I. etapa" dle příloh č. 0728-10-P01 až č. 0728-10-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0130/2010 dle přílohy č. 0728-10-P05;
bere na vědomí
podání žádosti o dotaci do Programu Zelená úsporám na akci "DZR Loučka zateplení objektu"; dle přílohy 0728-10-P04;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.10.2008 č. 0716/R19/08:
1. část schvaluje:
a) bod 12, kterým Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr akce reprodukce
majetku Zlínského kraje č. 527/3/100/068/09/08 "Domov pro seniory Uherské
Hradiště - zajištění energetických úspor" o celkových nákladech 8.311.000,- Kč dle
příloh č. 0897-08-P37 až č. 0897-08-P39;
b) bod 13, kterým Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr akce reprodukce
majetku Zlínského kraje č. 528/3/100/069/09/08 "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Salašská - zajištění energetických úspor" o celkových
nákladech 9.019.000,- Kč, dle příloh č. 0897-08-P40 až č. 0897-08-P42;
c) bod 14, kterým Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr akce reprodukce
majetku Zlínského kraje č. 529/3/100/070/09/08 "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Javorník, Chvalčov - zajištění energetických úspor" o celkových
nákladech 10.979.000,- Kč dle příloh č. 0897-08-P43 až č. 0897-08-P45;
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2. část ukládá:
a) bod 3, písm. d), kterým Rada Zlínského kraje uložila Energetické agentuře
Zlínského kraje, o. p. s., v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení
nejbližší výzvy Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory 3.2
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a
podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, zpracovat projektovou žádost,
včetně všech povinných příloh na akci "Domov pro seniory Uherské Hradiště zajištění energetických úspor";
b) bod 3, písm. e), kterým Rada Zlínského kraje uložila Energetické agentuře
Zlínského kraje, o. p. s., v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení
nejbližší výzvy Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory 3.2
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a
podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, zpracovat projektovou žádost,
včetně všech povinných příloh na akci "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Salašská - zajištění energetických úspor";
c) bod 3, písm. f), kterým Rada Zlínského kraje uložila Energetické agentuře
Zlínského kraje, o. p. s., v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení
nejbližší výzvy Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory 3.2
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a
podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, zpracovat projektovou žádost,
včetně všech povinných příloh na akci "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Javorník, Chvalčov - zajištění energetických úspor";
d) bod 4, písm. d), kterým Rada Zlínského kraje uložila příspěvkové organizaci
Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, v termínu dle
podmínek nejbližší výzvy pro podání žádosti, předložit projektovou žádost do
Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a podoblast podpory
3.2.1 Realizace úspor energie, na akci "Domov pro seniory Uherské Hradiště zajištění energetických úspor";
e) bod 4, písm. e), kterým Rada Zlínského kraje uložila příspěvkové organizaci
Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, v termínu dle
podmínek nejbližší výzvy pro podání žádosti, předložit projektovou žádost do
Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a podoblast podpory
3.2.1 Realizace úspor energie, na akci "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Salašská - zajištění energetických úspor";
f) bod 4, písm. f), kterým Rada Zlínského kraje uložila příspěvkové organizaci
Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, v termínu dle
podmínek nejbližší výzvy pro podání žádosti, předložit projektovou žádost do
Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a podoblast podpory
3.2.1 Realizace úspor energie, na akci "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Javorník, Chvalčov - zajištění energetických úspor";
3. část pověřuje:
a) bod 4, písm. d), kterým Rada Zlínského kraje pověřila příspěvkovou organizaci
Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, výkonem funkce
investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Domov pro seniory Uherské Hradiště - zajištění
energetických úspor";
b) bod 4, písm. e), kterým Rada Zlínského kraje pověřila příspěvkovou organizaci
Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, výkonem funkce
investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská - zajištění energetických úspor";
c) bod 4, písm. f), kterým Rada Zlínského kraje pověřila příspěvkovou organizaci
Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, výkonem funkce
investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník,
Chvalčov - zajištění energetických úspor".
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18.

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R16/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
605/3/150/240/07/09 – 01/07/10 „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
– stavební úpravy k realizaci opatření úspor energie“ dle přílohy č. 0733-10-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
710/3/150/275/07/10 „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení obvodového
pláště a střechy tělocvičny v areálu Máchova 628“ dle přílohy č. 0733-10-P02;
3. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2010:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0733-10-P03,
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová stavební Valašské
Meziříčí, IČ 70891320, dle přílohy č. 0733-10-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0129/2010 dle přílohy č. 0733-10-P04;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 14/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – stavební
úpravy k realizaci opatření úspor energie“, za podmínky schválení navýšení dotace
z rozpočtu Zlínského kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0733-10P06;
bere na vědomí
podání žádosti o dotaci do Programu Zelená úsporám na akci "SPŠ stavební
Valašské Meziříčí - Zateplení obvodového pláště a střechy tělocvičny v areálu
Máchova 628";
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ
60371790, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce „Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město – stavební úpravy k realizaci opatření úspor energie“;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení investiční dotace o částku
4.805.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČ 60371790, na realizaci projektu „Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město – stavební úpravy k realizaci opatření úspor energie“.
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19.

Školství - Gymnázium a JŠ Zlín - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R16/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
697/3/150/274/06/10 s názvem "Gymnázium a JŠ Zlín - stavební úpravy" dle
přílohy č. 0734-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0116/2010 dle přílohy č. 0734-10-P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 559504,
na rok 2010, dle přílohy č. 0734-10-P03;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
realizace investičního záměru č. 697/3/150/274/06/10 s názvem "Gymnázium a JŠ
Zlín - stavební úpravy";
ukládá
příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, IČ 00559504, odvod finančních prostředků z investičního fondu ve
výši 580.000 Kč do rozpočtu Zlínského kraje v termínu do 31.10.2010.

20.

Školství - investiční záměry - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R16/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
607/3/150/242/07/09 – 01/07/10 „Opatření úspor energie Střední školy informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm“ dle přílohy č. 0730-10-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
613/3/150/248/07/09 – 01/07/10 „Realizace opatření úspor energie na Středním
odborném učilišti Valašské Klobouky“ dle přílohy č. 0730-10-P02;
3. plány tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2010:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0730-10-P03,
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0730-10-P04;
4. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 16/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm“, za podmínky schválení navýšení dotace z
rozpočtu Zlínského kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0730-10P05;
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5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 7/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti
Valašské Klobouky“, za podmínky schválení navýšení dotace z rozpočtu Zlínského
kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0730-10-P06;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „Opatření úspor energie Stření školy informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm“;
2. příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
Brumovská 456, Valašské Klobouky, IČ 00054771, výkonem funkce investora a
zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce „Realizace opatření úspor energie na Středním odborném učilišti Valašské
Klobouky“;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení investiční dotace:
a) o částku 2.501.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci
projektu „Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm“;
b) o částku 6.037.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky, IČ 00054771, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na
Středním odborném učilišti Valašské Klobouky“;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0046/2010 dle přílohy č. 0730-10-P07.

21.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R16/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - projektová dokumentace
interiéru“ dle přílohy č. 0727-10-P01;
schvaluje
zrušení zadávacího řízení na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit prostřednictvím společnost RTS, a. s., IČ
25533843, se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Krajské kulturní a vzdělávací centrum
ve Zlíně - projektová dokumentace interiéru“ plynoucích ze zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do
06.09.2010.
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22.

Veřejná zakázka "Strategická koncepce pro zdravotnictví ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R16/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Strategická koncepce pro zdravotnictví ve Zlínském kraji“ dle přílohy č.
0734-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Mostní 5139, 760 01 Zlín, IČ 70883521;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem
Mostní 5139, 760 01 Zlín, IČ 70883521, dle přílohy č. 0735-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Strategická koncepce pro
zdravotnictví ve Zlínském kraji“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 30.10.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu k
veřejné zakázce "Strategická koncepce pro zdravotnictví ve Zlínském kraji" s
vybraným uchazečem v termínu do 30.09.2010, dle přílohy č. 0735-10-P02 .

23.

Veřejná zakázka "Zajištění technologické a metodické podpory řízení
projektů Zlínského kraje" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R16/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zajištění technologické a metodické podpory řízení projektů Zlínského
kraje“ dle přílohy č. 0745-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče ITEG, a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2B,
140 00 Praha 4, IČ 27149137;
2. uzavření smlouvy s uchazečem ITEG, a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2B, 140
00 Praha 4, IČ 27149137 dle přílohy č. 0745-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0745-10-P02 v termínu do 04.10.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění technologické a metodické
podpory řízení projektů Zlínského kraje“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do 29.11.2010.
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24.

Veřejná zakázka "Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v
oblasti strategického plánování rozvoje území"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R16/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Vzdělávání
zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v oblasti strategického plánování
rozvoje území dle přílohy č. 0731-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče BERMAN GROUP - služby ekonomického
rozvoje, s. r. o., se sídlem Semin 107, 535 01 Přelouč, IČ 25924206;
2. uzavření smlouvy s uchazečem BERMAN GROUP - služby ekonomického
rozvoje, s. r. o., se sídlem Semin 107, 535 01 Přelouč, IČ 25924206, dle přílohy č.
0731-10-P02,
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0731-10-P02, v termínu do 20.09.2010.

25.

Doprava - úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R16/10

schvaluje
úpravu závazných ukazatelů rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, na rok 2010, dle přílohy č. 0717-10-P01.

26.

Dotace z Fondu kultury - památky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R16/10

ruší
usnesení č. 0382/R10/10 bod 17 ze dne 03.05.2010, kterým schválila poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 80.000 Kč
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, Slovenská 3063, 760
01 Zlín, IČ 46311432, na stavební obnovu (opravu vstupního schodiště u severní
fasády) kostela Českobratrské církve evangelické, ul. Štefánikova č. p. 3018, k. ú.
Zlín;
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schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši
190.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Slovenská 3063,
760 01 Zlín, IČ 46311432, na stavební obnovu (opravu vstupního schodiště u
severní fasády) kostela Českobratrské církve evangelické, ul. Štefánikova č. p.
3018, k. ú. Zlín.
b) rozpočtové opatření č. RZK/0124/2010 dle přílohy č. 0765-10-P01.

27.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R16/10

schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a
akcí v členění:
1. "Folklorní sdružení Lipta Liptál", IČ 26523752
ve výši 15.000 Kč na akci:
Dětské folklorní dny Liptál 2010
2. Robert Černý, Ostrava, IČ 45678898
ve výši 20.000 Kč na akci:
20. ročník Setkání kytaristů
3. SMBK, Valašské Klobouky, IČ 26644681
ve výši 25.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
4. Kněžpolanka o. s., Kněžpole, IČ 22666877
ve výši 10.000 Kč na akci:
Přehlídka dechových hudeb v Kněžpoli
5. Hulíňané, Hulín, IČ 63458667
ve výši 15.000 Kč na akci:
VII. Hulínské hudební léto
6. Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s., okresní výbor
Vsetín, IČ 62334417
ve výši 5.000 Kč na akci:
Výstava zuberské krajky k oslavám výročí česko-slovenské spolupráce mezi
svazy ve Valašském Meziříčí
7. "folková skupina Vrkoč", Vsetín, IČ 48773531
ve výši 10.000 Kč na akci:
Hudební festival Valašský Nákyp 2010
8. Dětský folklorní soubor Ovečky, Valašské Meziříčí, IČ 26644711
ve výši 30.000 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní festival Babí léto 2010
9. Dům kultury Vsetín, spol. s. r. o., Vsetín, IČ 47972114
ve výši 30.000 Kč na akci:
Valašské záření 2010
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10. "JASÉNKA" - Vsetín, IČ 66184398
ve výši 10.000 Kč na akci:
Akce k 55. výročí založení souboru Malá Jasénka ve Vsetíně
11. The Czech Ensemble Baroque, o. s., Loučka u Valašského Meziříčí,
IČ 22674209
ve výši 15.000 Kč na akci:
Letní škola barokní hudby
12. Kulturní Sdružení Omladina Martinice, o. s., Holešov, IČ 27058735
ve výši 10.000 Kč na akci:
Hanácký den 2010
13. Dům kultury Vsetín, spol. s. r. o., Vsetín, IČ 47972114
ve výši 45.000 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec 2010
14. "STAROMĚSTSKÁ KAPELA", Staré Město, IČ 70837155
ve výši 10.000 Kč na akci:
Slovácká srdce - festival dechových hudeb
15. Arcanus, Otrokovice, IČ 22813403
ve výši 10.000 Kč na akci:
Magic Fest 2010
16. Otrokovická BESEDA, s. r. o., Otrokovice, IČ 25513885
ve výši 10.000 Kč na akci:
Stetson and Bourbon - Visegrádský festival blues a jižanského rocku
17. Moravští madrigalisté, Kroměříž, IČ 70870616
ve výši 5.000 Kč na akci:
Vánoční koncert vokálně instrumentálních skladeb s podporou pro
hendikepované
18. Taneční klub Gradace Kroměříž, IČ 47935197
ve výši 25.000 Kč na akci:
Kroměřížský taneční festival 2010
19. Valašský soubor písní a tanců "RUSAVA", Bystřice pod Hostýnem,
IČ 18190090
ve výši 20.000 Kč na akci:
Mezinárodní přehlídka folklorních souborů ,,Podhostýnské září"
20. Spolek pro udržení tradic, Břestek, IČ 27001326
ve výši 10.000 Kč na akci:
Folkový festival Břestecký pinkl
21. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice, IČ 62180134
ve výši 10.000 Kč na akci:
Pohádkový hrad s písničkou
22. Asociace turistických oddlílů mládeže České republiky, Valašské Meziříčí,
IČ 62335103
ve výši 5.000 Kč na akci:
V hledáčku kamery - filmová škola pro děti a mládež
23. Charita Zlín, IČ 44117434
ve výši 5.000 Kč na akci:
Koncert dechovní hudby
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24. "Kněžpolský mužský sbor", Kněžpole, IČ 27021521
ve výši 5.000 Kč na akci:
Vystoupení folklorních mužských a ženských pěveckých sborů
25. AKROPOLIS, o. s., Uherské Hradiště, IČ 28552709
ve výši 5.000 Kč na akci:
Abeceda umění
26. Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha, IČ 61383716
ve výši 10.000 Kč na akci:
Konference konzervátorů-restaurátorů v Uherském Hradišti
27. Klobučan, Valašské Klobouky, IČ 46310878
ve výši 10.000 Kč na akci:
V. Setkání dětských souborů a školních skupin Valašskokloboucka
28. Valašské folklorní sdružení, Vsetín, IČ 41084713
ve výši 10.000 Kč na akci:
Prameny Valašsko 2010
29. Valašské folklorní sdružení, Vsetín, IČ 41084713
ve výši 10.000 Kč na akci:
Škola mladých odzemkářů
30. "COMENIUS UHERSKÝ BROD", IČ 48505391
ve výši 10.000 Kč na akci:
Dětský muzikál ,,O malé Popelce a velkém střevíčku"
31. Stojanovo gymnázium, Velehrad, IČ 70940444
ve výši 10.000 Kč na akci:
Velehrad - cesta ke kořenům vzdělanosti
32. Z kola ven, Fryšták, IČ 70841454
ve výši 10.000 Kč na akci:
Malý svět
33. ZO ČSOP KOSENKA, Valašské Klobouky, IČ 46276394
ve výši 5.000 Kč na akci:
Já su malý řemeslníček - akce na uchování tradičních lidových řemesel a tradic
34. Tradice Bílých Karpat, Hostětín, IČ 65841638
ve výši 10.000 Kč na akci:
Jablečná slavnost v Hostětíně
35. Zlínské aplikované sporty, IČ 26631873
ve výši 15.000 Kč na akci:
Vitaj na Zlínsku 2010
36. Občanské sdružení ŽEJDLÍK, Otrokovice, IČ 27045668
ve výši 5.000 Kč na akci:
Oldřichovický žejdlík 2010
37. "ArtZlín" o. s., Zlín, IČ 22726306
ve výši 5.000 Kč na akci:
Jazz do regionu - podzim 2010
38. Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, Želechovice nad Dřevnicí
IČ 66597714
ve výši 10.000 Kč na akci:
Hvozdenské léto

19/38

R16/10

39. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149
ve výši 5.000 Kč na akci:
Vernisáže a prázdninová odpoledne v KIC
40. Vršák s. r. o., Velké Karlovice, IČ 27820882
ve výši 10.000 Kč na akci:
Karlovské hudební léto 2010
41. "Občanské sdružení cimbalistů České republiky", Valašské Meziříčí,
IČ 64123367
ve výši 5.000 Kč na akci:
VI. Cimbálové kurzy Soláň 2010
42. COUNTRY KAPELA GYMPLEŘI VSETÍN, IČ 69211876
ve výši 20.000 Kč na akci:
Starý dobrý western
43. PROSKI s. r. o., Hutisko-Solanec, IČ 26857260
ve výši 5.000 Kč na akci:
Divadelní Soláň
44. JazzZušák o. s., Valašské Meziříčí, IČ 22872078
ve výši 5.000 Kč na akci:
Mikulašení
45. Taneční klub Fortuna Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166
ve výši 15.000 Kč na akci:
Vánoční cena Fortuny - Zámecká 2010
46. Pěvecký sbor Smetana - Hulín, IČ 70862702
ve výši 10.000 Kč na akci:
Adventní rozjímání
47. Společnost pro kulturu obce Strání, IČ 62831895
ve výši 10.000 Kč na akci:
Multižánrový festival V. V. FEST;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského
kraje na podporu kulturních aktivit a akcí v členění:
1. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO, příspěvková organizace, Holešov
IČ 00486639
ve výši 20.000 Kč na akci:
Souhrnná výstava děl Alfonse Muchy
2. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, Rožnov p. Radhoštěm
IČ 44740743
ve výši 30.000 Kč na akci:
21. Valašské folkrockování
3. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 20.000 Kč na akci:
Maňasovy Sehradice
4. Sportovní a kulturní centrum příspěvková organizace, Staré Město, IČ 75121824
ve výši 10.000 Kč na akci:
Slovácký verbuňk
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5. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556
ve výši 20.000 Kč na akci:
Popovské hudební slavnosti
6. město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 10.000 Kč na akci:
VII. Zámecké kulturní léto
7. obec Zašová, IČ 00304476
ve výši 10.000 Kč na akci:
Zašovské slavnosti
8. obec Rymice, IČ 00544558
ve výši 15.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů Rymice 2010
9. Dům kultury Uherský Brod, IČ 00227986
ve výši 10.000 Kč na akci:
Festival dechových hudeb
10. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
v celkové výši 25.000 Kč na akce:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech - 10.000 Kč
Brumovské divadelní léto - 15.000 Kč
11. Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068
ve výši 25.000 Kč na akci:
Festival pod věží
12. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 5.000 Kč na akci:
Jak to dělali naši staříčci
13. obec Spytihněv, IČ 00284491
ve výši 5.000 Kč na akci:
Koncert na řece Moravě - Rusalka
14. město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 15.000 Kč na akci:
Škola lidových tanců 2010
15. obec Lopeník, IČ 54542245
ve výši 10.000 Kč na akci:
Setkání Čechů a Slováků na rozhledně na Lopeníku.

28.

Kultura - dotace z MK ČR, změna závazných ukazatelů rozpočtu PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R16/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0126/2010 dle přílohy č. 0767-10-P01 a rozpočtové
opatření č. RZK/0127/2010 dle přílohy 0767-10-P02,
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu Zlínského kraje roku 2010 k rozpočtům
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 076710-P03:
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3. navýšení příspěvku na provoz o částku 200.000 Kč na celkovou výši 15.290.000
Kč pro Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ 00091138, dle přílohy č.
0767-10-P03.

29.

Projekt "Kooperující síť v oblasti astronomických odborných
pozorovatelských programů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R16/10

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu „Kooperující síť v oblasti astronomických
odborných pozorovatelských programů“ dle příloh č. 0766-10-P01 a č. 0766-10P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu „Kooperující síť v oblasti
astronomických odborných pozorovatelských programů“ ve výši 40 %, tj. 333.000
Kč z celkových nákladů předkladatele projektu - Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, dopracovat projekt „Kooperující síť v oblasti astronomických odborných
pozorovatelských programů“ v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 076610-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory včetně všech povinných
příloh v termínu do 11.08.2010;
2. příspěvkové organizaci Zlínského kraje Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, předložit žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR-ČR, oblast podpory 1.6 Fond mikroprojektů na projekt
„Kooperující síť v oblasti astronomických odborných pozorovatelských programů“ v
termínu do 11.08.2010.

30.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - smlouva o vyúčtování dotací z
rozpočtu ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R16/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit smlouvu o vyúčtování návratné finanční
výpomoci a účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Zlínského kraje s Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, dle přílohy č. 0768-10P01.

22/38

R16/10

31.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dodatek č. 1 ke smlouvě o
dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R16/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3079/2009/STR s
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, dle přílohy č.
0769-10-P01,
b) změnu závazného vztahu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010 - závazný
ukazatel ke společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ
27744485, a to zvýšení částky na provozní činnost, běžné výdaje na 3.653.056 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0131/2010 dle přílohy č. 0769-10-P02.

32.

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R16/10

souhlasí
s návrhem dokumentu Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji dle přílohy č.
0719-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit posouzení vlivů koncepce
na životní prostředí - SEA k dokumentu Strategie rozvoje venkova ve Zlínském
kraji v termínu do 30.04.2011;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit Zastupitelstvu
Zlínského kraje dokument Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji ke
schválení po ukončení posuzování vlivů na životní prostředí - SEA v termínu do
30.06.2011.

33.

Veřejná zakázka "Nákup automobilu pro projekt OP ŽP"- zrušení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R16/10

schvaluje
zrušení zadávacího řízení na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
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s ukončením veřejné zakázky „Nákup automobilu pro projekt OP ŽP“ plynoucích ze
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v
termínu do 06.09.2010.

34.

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R16/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0115/2010 dle přílohy č. 0761-10-P01;
2. změnu závazného ukazatele rozpočtu - poskytnutí dotace z Evropských
strukturálních fondů a státního rozpočtu na rok 2010 ve výši 364.477 Kč
příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ
70850917, dle přílohy č. 0761-10-P02.

35.

Sociální služby - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R16/10

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov s chráněným bydlením Fryšták, IČ 70850950, na rok 2010, dle přílohy č.
0758-10-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, na rok 2010,
dle přílohy č. 0758-10-P02;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2010, dle přílohy č. 0758-10P03.

36.

Sociální služby - investiční požadavky, změna IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R16/10

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
708/2/100/094/07/10 Domova pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ
70851042, na akci "Domov pro seniory Burešov, p. o. - Výměna kuchyňského
výtahu 500 kg 2/2" o celkových nákladech 570.000 Kč, dle příloh č. 0762-10-P01 a
č. 0762-10-P02,
2. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
707/2/100/093/07/10 Domova pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ
70851042, na akci "Domov pro seniory Burešov, p. o. - oprava chodníků v
zahradě" o celkových nákladech 1.300.000 Kč, dle příloh č. 0762-10-P03 a č.
0762-10-P04,
3. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
709/2/100/095/07/10 Domova pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ
70850895, na akci "Domov pro seniory Loučka, p. o. - pořízení dvou
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ošetřovatelských van a jednoho zvedáku" o celkových nákladech 926.000 Kč, dle
příloh č. 0762-10-P05 a č. 0762-10-P06,
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok 2010, dle přílohy č. 0762-10-P07.

37.

Sociální služby - změna závazných ukazatelů, změna objemu prostředků na
platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R16/10

schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2010 - navýšení neinvestiční
dotace z finančního mechanismu EHP/Norsko o 1.704.579,05 Kč na celkovou výši
1.704.579,05 Kč u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, dle přílohy č. 0755-10-P01,
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů na
rok 2010 u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dle přílohy č.
0755-10-P02:
a) Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827,
b) Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
c) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková
organizace, IČ 70850992.

38.

Projekt "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R16/10

schvaluje
1. upravený projektový rámec - změna č. 1 a finanční rámec - změna č. 1
"Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji" dle příloh č. 0756-10-P01 a
č. 0756-10-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. 0756-10-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0120/2010 dle přílohy č. 0756-10-P05;
3. zadání veřejné zakázky s názvem "Vzdělávání sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních
služeb ve Zlínském kraji" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 075610-P06 až č. 0756-10-P21;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č.
0756-08-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji" v souladu s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace a jeho přílohami v termínu do 30.11.2012;
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2. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony souvisejících s
realizací veřejné zakázky "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v
sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení 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 "Vzdělávání sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních
služeb ve Zlínském kraji" Radě Zlínského kraje v termínu do 13.12.2010;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Petr Lesa, Ing. David Neulinger,
Mgr. Libor Fusek a náhradníky - Mgr. Zdeňka Haramijová, Bc. Martina
Hromečková, JUDr. Kateřina Lisá;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa;
Ing. Bc. Anna Blechová; Mgr. Martina Vašíčková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Martin Kobzáň, Ing.
David Neulinger, Mgr. Petr Lesa, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Martina Vašíčková,
Bc. Rut Halmazňová, Mgr. Radka Dvořáčková a náhradníky - Mgr. Jana
Chovancová, Ing. Jitka Homolková, Ph.D., MBA, Bc. Martina Hromečková, Mgr.
Libor Fusek, Mgr. Jana Bartošková, Mgr. Helena Miklová, Bc. Silvie Derková,
PhDr. Julie Zaydlarová.

39.

Projekt "Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R16/10

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPLZZ - ZS22 - 302/2009 na zabezpečení realizace projektu "Zvyšování
kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních" vydaném poskytovatelem
dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, ve znění přílohy č. 0757-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-302/2009 v termínu do
23.08.2010;
schvaluje
upravený projektový rámec - změna č. 1 a finanční rámec - změna č. 1 dle příloh č.
0757-10-P02 a č. 0757-10-P03.

40.

Projekt "Vzdělávání sociálních pracovníků ve ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R16/10

souhlasí
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s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPLZZ - ZS22 - 9/2008 na zabezpečení realizace individuálního projektu
"Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském kraji" vydaném poskytovatelem
dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, ve znění přílohy č. 0759-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-9/2008 v termínu do
23.08.2010;
schvaluje
upravený projektový rámec - změna č. 1 a finanční rámec - změna č. 1 dle příloh č.
0759-10-P02 a č. 0759-10-P03.

41.

Veřejná zakázka "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně terapeutické
dílny ve Zlínském kraji III

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R16/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele služeb s názvem „Zajištění sítě
sociálních služeb typu sociálně terapeutické dílny ve Zlínském kraji III“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č. 0764-10-P01až č. 0764-10-P11
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0764-10-P12 a současným uveřejněním
výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Martina Hromečková, DiS, Mgr. Petr
Lesa, Ing. Lenka Kolářová, a náhradníky: Ing. David Neulinger, Mgr. Libor Fusek,
Ing. Andrea Kuníčková
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:Mgr. Petr Lesa, Mgr. Zdeňka
Haramijová, Mgr. Libor Fusek
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Martin Kobzáň, Ing.
David Neulinger, Mgr. Jana Bartošková, Štěpánka Slabíková, Ing. Lenka Kolářová,
Mgr. Petr Lesa a náhradníky Mgr. Jana Chovancová, Ing. Jitka Homolková, Ph.D.,
MBA, Martina Hromečková, DiS., Mgr. Kristina Surovcová, Ing. Jana Šormová, Ing.
Andrea Kuníčková, Mgr. Libor Fusek;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně
terapeutické dílny ve Zlínském kraji III" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zajištění sítě sociálních služeb typu
sociálně terapeutické dílny ve Zlínském kraji II" Radě Zlínského kraje.
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42.

Veřejná zakázka "Zpracování analýzy pro plánování rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R16/10

bere na vědomí
1. zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zpracování analýzy pro plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji" dle přílohy č. 0763-10-P01;
2. vyloučení uchazeče FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu,
spol. s r. o., se sídlem Vrchlického sad 4, 602 00 Brno, IČ 49967185, z důvodu
nesplnění požadovaných kvalifikačních předpokladů;
3. vyloučení uchazeče PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., se
sídlem Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 28576217, z důvodu
nesplnění požadovaných kvalifikačních předpokladů;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč Factum
Invenio, s. r. o., se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13, IČ 47121793;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Factum Invenio, s. r. o ., se sídlem Bucharova
1281/2, 158 00 Praha 13, IČ 47121793, dle přílohy č. 0763-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zpracování analýzy pro plánování
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 30.10.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem v termínu do 01.10.2010.

43.

Sociální služby - zřízení poskytování sociální služby, úprava kapacity
stávající služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R16/10

schvaluje
1. zřízení poskytování sociální služby typu domovy se zvláštním režimem v
Domově pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, s kapacitou
64 lůžek, s účinností od 01.01.2011;
2. snížení kapacity sociální služby typu domovy pro seniory, identifikátor služby
86660859, poskytované v Domově pro seniory Burešov, příspěvková organizace,
IČ 70851042, ze 184 na 108 lůžek, s účinností od 01.01.2011.
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44.

Poskytnutí finančních darů na uhrazení regulačních poplatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R16/10

schvaluje
poskytnutí finančního daru fyzickým osobám dle příloh č. 0775-10-P01 až č. 077510-P04.

45.

Zdravotnictví - dotace z MF ČR na úhradu nákladů spojených s činností
zdravotnických zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R16/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0117/2010 dle přílohy č. 0773-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0118/2010 dle přílohy č. 0773-10-P03.

46.

Zdravotnictví - změna smluv o nájmu a o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R16/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi Zlínským krajem a
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, dle přílohy č. 0774-10-P01;
2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně, 686 68 Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle přílohy č. 0774-10-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0047/2010 dle
přílohy č. 0774-10-P02.

47.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 2
smlouvy o nájmu se společností SANOX

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R16/10

vyjadřuje souhlas
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi
Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, a společností SANOX s. r. o., IČ 60726300, za uvedených podmínek
dle přílohy č. 0772-10-P02.

29/38

R16/10

48.

Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R16/10

bere na vědomí
rezignaci Kateřiny Trachtulcové na funkci tajemníka Komise Rady Zlínského kraje
pro zdravotnictví, s účinností od 20.05.2010;
jmenuje
Mgr. Helenu Fremlovou do funkce tajemníka Komise Rady Zlínského kraje pro
zdravotnictví, s účinností od 09.08.2010.

49.

Změna účelového určení poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R16/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu účelového určení poskytnutí dotace
z rozpočtu Zlínského kraje schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje, a to: v
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0281/Z11/10 ze dne 16.06.2010 v části
schvaluje c) bod 3 se účelové určení „Výstavba 40 kusů ustájovacích boxů pro
koně v areálu dostihového závodiště“ ruší a nově zní „Výstavba 23 kusů nových a
rekonstrukce 33 kusů stávajících ustájovacích boxů pro dostihové koně v areálu
závodiště ve Slušovicích“.

50.

Školství - vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R16/10

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, malého
nákladního automobilu Š 1203, valník, inventární číslo 23737, pořizovací cena
144.547 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1990, formou fyzické likvidace;
2. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, mycího zařízení Sterimob VNP 95-ST-A 80MG, inventární číslo 2284, pořizovací cena 140.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1997, formou fyzické likvidace.
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51.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R16/10

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Střední odbornou školou Otrokovice, IČ 00128198, a Jiřím
Regentem - R - AUDIO, A. Dohnala 30, IČ 49150774, na dobu neurčitou od
01.09.2010, dle přílohy č. 0785-10-P01.

52.

Školství - souhlas zřizovatele s nájmem/výpůjčkou nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R16/10

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Kroměříž, IČ 63414929, a níže uvedenými subjekty:
a) Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ
70943923, dle přílohy č. 0781-10-P01;
b) Základní škola a Mateřská škola Litenčice, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, IČ 75022729, dle přílohy č. 0781-10-P02;
c) Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, IČ
47934409, dle přílohy č. 0781-10-P03;
d) Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace, IČ 70877017,
dle přílohy č. 0781-10-P04;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu/výpůjčce nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926, a níže uvedenými subjekty:
a) Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114, příspěvková
organizace, IČ 71008021, - o nájmu nebytových prostor, dle přílohy č. 0781-10P05;
b) Město Slušovice, IČ 00284475, - o výpůjčce nebytových prostor, dle přílohy č.
0781-10-P06;
c) Základní škola Trnava, okres Zlín, IČ 70849161, - o výpůjčce nebytových
prostor, dle přílohy č. 0781-10-P07;
d) Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace, IČ 71008161, - o
nájmu nebytových prostor, dle přílohy č. 0781-10-P08;
e) Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, IČ 49156683, - o nájmu
nebytových prostor, dle přílohy č. 0781-10-P09.

53.

Školství - veřejná zakázka na dodavatele výpočetní techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R16/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0121/2010 dle přílohy č. 0786-10-P01;
2. zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Výběr dodavatele výpočetní
techniky“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0786-10-P03 až č.
0786-10-P09;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing. Bc. Miroslav
Trávníček, Ing. David Neulinger a náhradníky: Mgr. Zdeňka Haramijová, Šárka
Lizancová, Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka
Haramijová;
3. hodnoticí komisi ve složení: PhDr. Stanislav Minařík, Ing. Bc. Miroslav
Trávníček, Ing. Aleš Skopalík, Ing. David Neulinger, Ing. Robert Olša a náhradníky:
Mgr. Lenka Janalíková, Šárka Lizancová,
Lucie Sikorová, Dis., Martina
Hromečková, DiS., Zdeněk Koníček;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Výběr dodavatele výpočetní techniky“ dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 13.12.2010.

54.

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem II." - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R16/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Výběr dodavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace
zřizované Zlínským krajem II." - dodávka služeb dle přílohy č. 0782-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč ZEKA
plus, s. r. o., se sídlem Slavičín, Jasmínová č. e. 0876, PSČ 763 21, IČ 26226120;
2. uzavření smlouvy s uchazečem ZEKA plus, s. r. o., se sídlem Slavičín,
Jasmínová č. e. 0876, PSČ 763 21, IČ 26226120;
ukládá
1. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle příloh č. 0782-10-P02 v termínu do 04.10.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky " Výběr dodavatele v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem II."
plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů v termínu do 29.11.2010.
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55.

Krajské komise Matematické a Fyzikální olympiády Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R16/10

jmenuje
s účinností od 01.09.2010 předsedou Krajské komise Matematické olympiády
Zlínského kraje RNDr. Jana Chudárka a předsedou Krajské komise Fyzikální
olympiády Zlínského kraje RNDr. Janu Buršovou.

56.

Udělení doložky zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R16/10

souhlasí
s tím, aby:
1. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, se sídlem Koperníkova
1429, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, uzavřela smlouvu o partnerství s finančním
plněním se Švehlovou střední školou Prostějov, se sídlem Náměstí spojenců 17,
796 01 Prostějov, IČ 00566896, v rámci projektu „Kvalitní potraviny-kvalitní život“
realizovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle
přílohy č. 0783-10-P01;
2. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž, se sídlem
Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, uzavřela smlouvu o partnerství s
finančním plněním se Střední průmyslovou školou strojní a stavební, se sídlem
Komenského 1670, 390 41 Tábor, IČ 60061863, v rámci projektu „Zelený most
mezi školou a praxí - environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný
rozvoj“
realizovaného
z
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost dle přílohy č. 0783-10-P02;
3. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, se sídlem
Masarykova 18/101, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843504,
uzavřela smlouvu o partnerství s finančním plněním s Centrem pro rozvoj a
podporu regionů, o. p. s., se sídlem Hamerská 314/30, 77900 Olomouc, IČ
26839547, v rámci projektu „EKONOM - nové formy výuky ekonomických
odborných předmětů“ realizovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle přílohy č. 0783-10-P03;
4. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem
Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00845060, uzavřela smlouvu o
partnerství s finančním plněním s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521, v rámci projektu
„Modernizace výuky nově zřízeného Ateliéru designu skla“ realizovaného z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 078310-P04.
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57.

Školství - výsledek konkurzního řízení PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R16/10

bere na vědomí
zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 0777-10P01.

58.

Zrušení komise RZK pro školství a změny ve složení komisí RZK pro sport a
pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R16/10

ruší
komisi Rady Zlínského kraje pro školství;
odvolává
předsedu, tajemnici a členy komise Rady Zlínského kraje pro školství dle přílohy č.
0778-10-P01;
bere na vědomí
vzdání se členství paní Ing. Evy Buriánové v Komisi Rady Zlínského kraje pro
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
jmenuje
1. Mgr. Zdeňka Melichárka, Ph.D. a Ing. Libora Slezáka členy komise Rady
Zlínského kraje pro sport, s účinností od 10.08.2010;
2. RNDr. Ondřeje Konvičku členem Komise Rady Zlínského kraje pro
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, s účinností od 10.08.2010.

59.

Veřejná zakázka "Elektronická spisová služba Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R16/10

schvaluje
1. úpravu modelu pořízení elektronické spisové služby pro organizace zřizované a
zakládané Zlínským krajem dle přílohy č. 0718-10-P10;
2. zadání veřejné zakázky s názvem „Elektronická spisová služba Zlínského kraje“
formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0718-10-P01 až č.
0718-10-P08 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0718-10-P09 a současným
uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Petr Lesa, RNDr. Zdenka
Bukvicová, Ing. David Neulinger a náhradníky: Mgr. Libor Fusek, RNDr. Ivo
Skrášek, Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, Ing. Martin Kobzáň, RNDr.
Zdenka Bukvicová, Mgr. Petr Lesa, Ing. David Neulinger, a náhradníky: Ing.
Vladimír Kutý, Ing. Jitka Homolková PhD. MBA, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Libor
Fusek, Martina Hromečková, DiS.;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky „Elektronická spisová služba Zlínského kraje“ dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Elektronická spisová služba Zlínského
kraje“ Radě Zlínského kraje v termínu do 15.11.2010.

60.

Sjednocení nájemních smluv ve 22. budově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R16/10

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Zlínským krajem a společností
Stass a. s., IČ 18811396, dle příloh č. 0726-10-P01 a č. 0726-10-P02.

61.

Smlouvy o výpůjčce prostor KÚ se společnostmi zajišťujícími Barum Rally

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R16/10

schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským
krajem a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, se sídlem
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0724-10-P01 až č. 0724-10-P04;
2. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi Zlínským krajem a
společností Barum Continental spol. s r. o., IČ 45788235, se sídlem Objízdná
1628, 765 31 Otrokovice, dle příloh č. 0724-10-P05 a č. 0724-10-P06.
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62.

Parkování - hokejová extraliga

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R16/10

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dny konání hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové sezoně 20010/2011 v
době od 16:00 hod. do 20.30 hod.;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele organizačně zabezpečit bezplatné parkování
veřejnosti - návštěvníků ligových hokejových utkání v objektu krytého parkoviště
Zlínského kraje, budova č. 11, v době konání hokejových utkání klubu PSG Zlín v
hokejové sezoně 2010/2011.

63.

Veřejná zakázka "Nákup osobního automobilu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R16/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Nákup osobního
automobilu“ dle přílohy č. 0722-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče ARAVER CZ, s. r. o., se sídlem č. p. 556,
686 61 Vlčnov, IČ 60713224;
2. uzavření smlouvy s uchazečem ARAVER CZ, s. r. o., se sídlem č. p. 556, 686
61 Vlčnov, IČ 60713224, dle přílohy č. 0722-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvu se společností
ARAVER CZ, s. r. o., se sídlem č. p. 556, 686 61 Vlčnov, IČ 60713224, dle přílohy
č. 0722-10-P02, v termínu do 30.09.2010.

64.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R16/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně
– zpracování projektu interiéru II“ formou otevřeného podlimitního řízení dle příloh
č. 0788-10-P02 až č. 0788-10-P06;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Petr Ruber, Ing. David
Neulinger, a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. Pavel Pecha, Martina
Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Pavel Macura, Ing. Milan Hudec, Mgr. Milan
Filip, Ing. Pavel Pecha, Ing. Petr Vrbka, a náhradníky - Mgr. Mária Fekar, Ing.
David Neulinger, Ing. Jana Koldová, Petr Ruber, Ing. Marek Slabý;
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 „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně – projektová
dokumentace interiéru II“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0788-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně –
projektová dokumentace interiéru II“ Radě Zlínského kraje, v termínu do
31.12.2010.

65.

Dodavatel na zajištění cestovních služeb spojených s obchodní misí do Číny
v říjnu 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R16/10

schvaluje
uzavření smlouvy na zajištění cestovních služeb spojených s obchodní misí do
Čínské lidové republiky s firmou Fly United s. r. o., Petýrkova 3, 148 00 Praha 4,
dle přílohy č. 0789-10-P01, na základě metodického pokynu MP/07/03/07, čl. 3
Zvláštní postupy.

66.

Přijetí úvěru od Evropské investiční banky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R16/10

bere na vědomí
informaci o přípravě smlouvy na zajištění úvěru od Evropské investiční banky na
období 2011-2015 dle přílohy č. 0790-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického připravit ke schválení návrh smlouvy na
zajištění úvěru od Evropské investiční banky ve výši 800 mil. Kč.
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67.

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - investiční
záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R16/10

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 713/3/100/097/08/10
na akci "Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm humanizace pobytových služeb" dle příloh č. 0791-10-P01 až č. 0791-10-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, výkonem funkce
investora pro přípravu akce "Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb";
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit investiční záměr na akci
"Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm humanizace pobytových služeb" do projektů financovaných ze Švýcarských fondů.

Zlín 9. srpna 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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