R18/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 06.09.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0742/R18/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0917-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 1000/R22/09 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic ve spolupráci Odborem zdravotnictví zpracovat investiční záměr
akce Záchytná protialkoholní stanice ve Zlínském kraji v termínu do 06.09.2010..“ na termín plnění 13.12.2010;
2. usnesení č. 0351/R10/10 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje ke schválení dodatek č.
1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
685/3/090/046/04/10 na akci „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně“, v
termínu do 31.08.2010.“ - na termín plnění 13.12.2010;
3. 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
06.09.2010..“ - na termín plnění 20.09.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0743/R18/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) výstavou celoživotního díla profesora Zdeňka Kováře, spoluzakladatele
designerské školy ve Zlíně, pořádanou společností PROJEKTinvest, s. r. o., IČ
27660532, v měsíci říjnu v sídle Zlínského kraje;
b) slavnostním večerem k stoletému výročí založení nemocnice v Kroměříži
pořádaným Kroměřížskou nemocnicí, a. s., IČ 27660532, dne 05.11.2010 v
Kroměříži;
c) kongresem "Operační řízení ve zdravotnictví 2010" pořádaným Zdravotnickou
záchrannou službou Zlínského kraje, p. o., 62182137, ve dnech 11.-12.11.2010 ve
Všemině;
d) 20. ročníkem republikového finále ČASPV v halové kopané pořádaným Zlínskou
krajskou asociací Sport pro všechny, o. s., IČ 26681871, ve dnech 03.-05.12.2010
v Uherském Brodě a Hluku;
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e) XII. ročníkem Českého zimního srazu turistů pořádaným Klubem Českých
turistů, oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, ve dnech 10.-13.02.2011 ve Velkých
Karlovicích;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 18.000 Kč Občanskému sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve
Střílkách, IČ 70911789, na vydání DVD o historii barokního hřbitova ve Střílkách v
roce 2010;
b) ve výši 20.000 Kč společnosti PROJEKTinvest, s. r. o., IČ 64510476, na výstavu
o celoživotním díle profesora Zdeňka Kováře, spoluzakladatele designerské školy
ve Zlíně, v měsíci říjnu 2010 v sídle Zlínského kraje;
c) ve výši 50.000 Kč Zlínské krajské asociaci Sport pro všechny, o. s., IČ
26681871, na pořádání 20. ročníku republikového finále ČASPV v halové kopané v
Uherském Brodě a Hluku ve dnech 03.-05.12.2010;
d) ve výši 40.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých, IČ 65822471, na
činnost klubu v roce 2010, především nákupu uniforem a jejich doplňků;
e) ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení KORUNKA LUHAČOVICE, IČ
22875930, na pořádání charitativní akce s názvem "Lucie Bílá dětem" dne
04.10.2010 v Luhačovicích;
f) ve výši 10.000 Kč Mysliveckému sdružení Troják Věžky, IČ 46998047, na
pořádání Všestranných zkoušek ohařů 2010;
g) ve výši 200.000 Kč Kroměřížské nemocnici, a. s., IČ 27660532, na pořádání
slavnostního večera ke stoletému výročí založení nemocnice v Kroměříži dne
05.11.2010;
h) ve výši 25.000 Kč AUTOKLUBu v AČR Březolupy, IČ 62831950, na pořádání
závodu ploché dráhy VII. ročníku "Slováckého oválu" dne 25.09.2010.

3.

Veřejná zakázka - Rámcová smlouva - „Zastoupení Zlínského kraje v
Bruselu“ - výběr dodavatele služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0744/R18/10

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Rámcová smlouva - „Zastoupení
Zlínského kraje v Bruselu" dle přílohy č. 0899-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče EMD spol. s r. o., se sídlem Zlín, Kostelec
286 , IČ 25592688,
2. uzavření smlouvy s uchazečem EMD spol. s r. o., se sídlem Zlín, Kostelec 286 ,
IČ 25592688, dle přílohy č. 0899-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0899-10-P02 v termínu do 01.11.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Rámcová smlouva - „Zastoupení
Zlínského kraje v Bruselu“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do 13.12.2010.
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4.

Rozpočtové opatření - přesun v rámci osobních a věcných výdajů KÚZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0745/R18/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0144/2010 dle přílohy č. 0892-10-P01.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0746/R18/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. záměry prodeje nemovitostí:
1. pozemků
- p. č. 3963/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 3964, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 3965, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín,
- části p. č. 3966, ostatní plocha, do výměry 170 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem pro
obec a k. ú. Vsetín;
2. pozemku
- p. č. 3963/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín;
3. pozemků
- p. č. 3957, zahrada,
- p. č. 3958, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín;
4. nemovitostí
- p. č. st. 401/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 402, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 403, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 404, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 405, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 406, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 407, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 408, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 409, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 411, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 412, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 413, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 414, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 415, zastavěná plocha a nádvoří,
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- p. č. st. 416, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 417, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 418, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 419, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 420, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 421, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 422, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 426, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 427, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 428, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 555/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1052, ostatní plocha,
- p. č. 2309, ostatní plocha,
- p. č. 2310, ostatní plocha,
- stavba občanské vybavenosti č. e. 33 na p. č. st. 401/1, p. č. st. 401/2, p. č. st.
401/3,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 402,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 403,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 404,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 405,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 406,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 407,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 408,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 409,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 410,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 411,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 412,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 413,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 414,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 415,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 416,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 417,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 418,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 419,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 420,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 421,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 422,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 423,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 424,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 425,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 426,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 427,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 428,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 555/1 a p. č. st. 555/2,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 556,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 557,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 433 pro obec a k. ú. Malá Bystřice;
5. nemovitostí
- p. č. 3668, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 3669, zahrada,
- rodinný dům č. p. 1370 na p. č. 3668 a p. č. 3669,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 a 9666 pro obec a k. ú. Vsetín;
6. staveb
- bez čp/če, jiná stavba, na p. č. st. 378, zapsaná v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
715 pro obec a k. ú. Leskovec,
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- bez čp/če, garáž, na p. č. st. 1490 zapsaná na LV č. 1651 příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Prostřední Bečva;
B. souhlasné prohlášení v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 0897-10-P02;
C. nabytí nemovitosti do vlastnictví Zlínského kraje:
pozemku
- p. č. 3669, zahrada,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 9666 pro obec a k. ú. Vsetín, s tím,
že uvedená nemovitost je a bude využívána pro činnost Střední odborné školy
Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.08.2010 č. 0676/R17/10 - bod 3,
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.08.2010 č. 0608/R16/10 - schvaluje,
bod 5.

6.

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0747/R18/10

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Otrokovice, se sídlem nám. 3.
května 1340, 765 23 Otrokovice, IČ 00284301, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování cyklostezky na částech pozemků p. č. 427/14, ostatní
plocha/ostatní komunikace, p. č. 427/25, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č.
427/32, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 427/33, ostatní plocha/ostatní
komunikace vše v k. ú. Otrokovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
cyklostezky,
na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč/m2, minimálně
však ve výši 3.000 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování nadzemního vedení telekomunikačního kabelu na
pozemku p. č. 322, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Záhlinice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1062-445-9/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami nadzemního vedení telekomunikačního kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEPS, a. s., se sídlem
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování nadzemního vedení distribuční soustavy VN 400 kV na
pozemku p. č. 2830, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hulín, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2578-402-9/2010,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami nadzemního vedení distribuční soustavy VN 400 kV,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 600 Kč + DPH;
4. 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 distribuční soustavy VN 2x110 kV na
pozemku p. č. 2201, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hulín, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2572-403-9/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami nadzemního vedení distribuční soustavy VN 2x110 kV,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.
s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, IČ 49451871, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 129/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Chrášťany u Hulína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1041-306-9/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

7.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0748/R18/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0151/2010 dle přílohy č. 0894-10-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0054/2010, dle
přílohy č. 0894-10-P01.

8.

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0749/R18/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 14.06.2010 č. 0528/R14/10 v části
stanovuje, bod 2, kterým Rada Zlínského kraje stanovila s účinností od 01.08.2010
Monice Slovákové plat dle platového výměru v příloze č. 0614-10-P04;
stanovuje
1. s účinností od 01.08.2010 Monice Slovákové, ředitelce Základní umělecké školy
Luhačovice, IČ 46310924, plat platovým výměrem, v souvislosti se změnou
platového stupně z důvodu přehodnocení doby započitatelné praxe, dle přílohy č.
0898-10-P11;
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2. s účinností od 01.10.2010, v souvislosti se změnou platového stupně a
platového tarifu z důvodu splnění doby započitatelné praxe:
- Mgr. Přemyslu Jarošovi, řediteli Středního odborného učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10-P01,
- Mgr. Lence Rezkové, ředitelce Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Zlín, p. o., IČ 70850992, plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10P02,
- Mgr. Marii Sítkové, ředitelce Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Vsetín, p. o., IČ 49562991, plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10-P03;
3. s účinností od 01.10.2010, v souvislosti se zvýšením osobního příplatku z
důvodu velmi dobrých pracovních výsledků:
- Mgr. Petru Pavlůskovi, řediteli Integrované střední školy - Centra odborné
přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10-P04,
- PaedDr. Josefu Rydlovi, řediteli Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborné školy ekonomické Zlín, IČ 00566411, plat platovým výměrem, dle přílohy
č. 0898-10-P05,
- Mgr. Petru Pagáčovi, řediteli Sprůmyslové školy polytechnické - Centra odborné
přípravy Zlín, IČ 00845060, plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10-P06,
- RNDr. Aleně Gallové, ředitelce Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393,
plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10-P07,
- PhDr. Mojmíru Šemnickému, řediteli Střední odborné školy Holešov, IČ
47934646, plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10-P08,
- Ivanu Dřínovskému, řediteli Základní umělecké školy Zlín-Malenovice, IČ
46310983, plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10-P09,
- Mgr. Martině Hniličkové, ředitelce Základní umělecké školy Zlín, IČ 00838926,
plat platovým výměrem, dle přílohy č. 0898-10-P10.

9.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0750/R18/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0146/2010 dle přílohy č. 0882-10-P01.

10.

SPZ Holešov - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0751/R18/10

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Zlínským krajem a Leteckým a
modelářským klubem Čmelák Holešov, IČ 67025889, se sídlem nám. Svobody 174
769 01 Holešov, dle přílohy č. 0888-10-P05, a to: části pozemku p. č. 2760/1,
ostatní plocha, o výměře 2.000 m2, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro
obec a k. ú. Holešov, dle situace v příloze č. 0888-10-P01, na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 3.420 Kč/rok, a za smluvních podmínek stanovených v souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 0888-10-P02;
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bere na vědomí
informaci o pokračování nájemního vztahu k nemovitostem specifikovaným v
usnesení č. 0008/R01/10 ze dne 11.01.2010, bod 1, na základě nájemní smlouvy
č. O/0341/2010/EKO uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Industry Servis
ZK, a. s., se sídlem Tovární 1268, 769 01 Holešov, IČ 63080303, na dobu určitou
do 30.06.2010 dle přílohy č. 0888-10-P03.

11.

SPZ Holešov - náhradní výsadba

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0752/R18/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Provedení náhradní výsadby při realizaci SPZ Holešov“ dle přílohy č.
0886-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč ACRIS
zahrady s. r. o., se sídlem Slunečná 4548, 760 05 Zlín, IČ 27718590;
2. uzavření smlouvy s uchazečem ACRIS zahrady s. r. o., se sídlem Slunečná
4548, 760 05 Zlín, IČ 27718590, dle přílohy č. 0886-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0886-10-P02 v termínu do 04.10.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Provedení náhradní výsadby při
realizaci SPZ Holešov“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 01.11.2010.

12.

Projekt "Krajské kulturní a vzdělávací centrum" - majetkoprávní vypořádání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0753/R18/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. směnu nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemků:
- p. č. 1119/223, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 578 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6864-7443/2010
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Zlín,
- p. č. 1119/219, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 257 m2,
- p. č. 1119/220, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2,
- p. č. 1119/221, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2,

8/33

R18/10

oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 6863-7442/2010
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Zlín,
vše včetně všech jejich součástí a příslušenství,
za nemovitosti ve vlastnictví společnosti Obchodní centrum Zlín, a. s., se sídlem
Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 25533487, včetně všech jejich
součástí a příslušenství, a to:
a) pozemky zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 8277 pro obec a k. ú. Zlín
- p. č. st. 3306, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 5624/8, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 5624/9, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 6716, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 8022, zastavěná plocha a nádvoří,
b) nově vzniklé pozemky
- p. č. 4517, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2, oddělený z původního
pozemku geometrickým plánem č. 6887-67/2010 ověřeným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín,
- p. č. 1119/226, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, oddělený z
původního pozemku geometrickým plánem č. 6886-67/2010 ověřeným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín,
- p. č. 1119/229, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 221 m2, oddělený z
původního pozemku geometrickým plánem č. 6898-7447/2010 ověřeným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Zlín,
s tím, že Obchodní centrum Zlín, a. s., IČ 25533487, uhradí rozdíl z cen
směňovaných pozemků ve výši 897.500 Kč ve prospěch Zlínského kraje a veškeré
náklady spojené s realizací směny;
2. rozpočtové opatření ZZK/0059/2010 dle přílohy č. 0884-10 P01.

13.

Projekt "Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském
úřadu Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0754/R18/10

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00005 na zabezpečení realizace projektu "Rozvoj
projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje"
vydaném Ministerstvem vnitra ČR, dle přílohy č. 0890-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00005 v termínu do
20.09.2010.
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14.

Veřejná zakázka "Zajištění certifikace IPMA a realizace přípravného
vzdělávacího kurzu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0755/R18/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Zajištění
certifikace IPMA a realizace přípravného vzdělávacího kurzu“ dle přílohy č. 088710-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PM Consulting, s. r. o, se sídlem Husova
86, 565 01 Choceň, IČ 25117491;
2. uzavření smlouvy s uchazečem PM Consulting, s. r. o, se sídlem Husova 86,
565 01 Choceň, IČ 25117491, dle přílohy č. 0887-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0887-10-P02, v termínu do 18.10.2010.

15.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0756/R18/10

schvaluje
dodatek č. 3 investičního záměru č. 426/3/170/067/02/08 "Vsetínská nemocnice a.
s. - centralizace vybraných provozů" dle přílohy č. 0891-10-P01.

16.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0757/R18/10

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
589/3/150/231/06/09-02/08/10, s názvem "Dětský domov, Základní škola speciální
a Praktická škola Zlín – Rekonstrukce budovy školy" dle přílohy č. 0889-10-P01 o
celkových nákladech 34.715.000 Kč;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 9/2010 příspěvkové organizaci
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, na
akci "Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín –
Rekonstrukce budovy školy", dle přílohy č. 0889-10-P02, za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ
61716464, dle přílohy č. 0889-10-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0153/2010 dle přílohy č. 0889-10-P04;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 804.000
Kč příspěvkové organizaci Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická
škola Zlín, IČ 61716464, na realizaci investičního záměru "Dětský domov, Základní
škola speciální a Praktická škola Zlín – Rekonstrukce budovy školy".

17.

Kultura - Depozitář Otrokovice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0758/R18/10

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
654/3/090/041/11/09 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – přístavba
depozitáře v Otrokovicích - 1. etapa" dle přílohy č. 0883-10-P01.

18.

Rozpočtové opatření - krácení příjmů a výdajů v rámci Odboru dopravy a
silničního hospodářství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0759/R18/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0058/2010 dle přílohy č. 0876-10-P01,
2. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0190/Z09/09 ze dne
16.12.2009, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 30.000.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na stavební a strojní investice.

19.

Kultura - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - investiční požadavek nákup užitkového vozidla, převod a změna fondů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0760/R18/10

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, k posílení investičního
fondu ve výši 30.000 Kč, dle přílohy č. 0907-10-P03;
schvaluje
1. investiční požadavek na akci reprodukce majetku Zlínského kraje č.
719/2/090/048/08/10 Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové
organizace, IČ 00092126, na dodávku 1 ks užitkového automobilu
VW
Transporter Combi 2,0 TDI v ceně 805.000 Kč dle přílohy č. 0907-10-P01;
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2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na rok 2010, dle přílohy č.
0907-10-P02.

20.

Kultura - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0761/R18/10

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu č. 2800 10 0186 na nebytové prostory v Domě
umění ve Zlíně mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou
organizací, IČ 00094889, a Statutárním městem Zlín, IČ 00283924, na dobu
určitou od 01.01.2011 do 31.12.2013, dle přílohy č. 0909-10-P01.

21.

Vesnice roku - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0762/R18/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.08.2010 č. 0706/R17/10 - část schvaluje,
kterým Rada Zlínského kraje schválila rozpočtové opatření č. ZZK/0049/2010 dle
přílohy č. 0802-10-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0049/2010 dle
přílohy č. 0878-10-P01.

22.

Veřejná zakázka "Nákup automobilu pro projekt OPŽP" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0763/R18/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Nákup automobilu
pro projekt OPŽP II“ dle přílohy č. 0879-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Simcar s. r. o, se sídlem Holešovská č.
380, 76316 Fryšták, IČ 28336526;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Simcar s. r. o, se sídlem Holešovská č. 380,
76316 Fryšták, IČ 28336526, dle přílohy č. 0879-10-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0150/2010 dle přílohy č. 0879-10-P03;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Nákup automobilu pro projekt OPŽP
II" v termínu do 04.10.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 0879-10-P02 v termínu do 22.09.2010.

23.

Sociální služby - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0764/R18/10

schvaluje
změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2010, dle přílohy č. 090510-P01.

24.

Sociální služby - změna objemu prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0765/R18/10

schvaluje
změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů na rok
2010 u příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Hrádek, domov pro
osoby se zdravotním postižením, Fryšták, IČ 70850917, dle přílohy č. 0906-10P02.

25.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0766/R18/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zajištění sítě
sociálních služeb typu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež určených pro děti,
mládež a mladé dospělé ve věku 15-26 let ve Zlínském kraji IV", číslo zakázky
V/2010/4/200/10, dle přílohy č. 0900-10-P03;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Vzdělávací, sociální a kulturní středisko
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., se sídlem Slavičín, Horní náměstí 111, PSČ 763
21, IČ 28269501;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při
Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., se sídlem Slavičín, Horní náměstí 111, PSČ 763 21,
IČ 28269501, dle příloh č. 0900-10-P01 a 0900-10-P02;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež určených pro děti, mládež a mladé
dospělé ve věku 15-26 let ve Zlínském kraji IV" v termínu do 18.10.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle příloh č. 0900-10-P01 a 0900-10-P02 v termínu do
18.10.2010.

26.

Smírčí jednání s VZP ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0767/R18/10

souhlasí
s udělením plné moci Mgr. Taťáně Nersesjan, člence rady Zlínského kraje, Mgr.
Janě Chovancové, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského
kraje a JUDr. Pavle Hynčicové, právniče Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Zlínského kraje k jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR ve věci
smírčího jednání dle přílohy č. 0903-10-P01.

27.

Změna názvu komise RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0768/R18/10

schvaluje
změnu názvu Komise Rady Zlínského kraje pro národnostní menšiny na Komisi
Rady Zlínského kraje pro integraci sociálně vyloučených.

28.

Zahraniční pracovní cesta do Velké Británie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0769/R18/10

schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Taťány Nersesjan, členky Rady Zlínského kraje, do
Velké Británie v termínu 13. - 16. září 2010, letecky, včetně poskytnutí cestovních
náhrad a úhrady cestovního pojištění.

29.

Zdravotnictví - dotace z MF ČR na úhradu nákladů spojených s likvidací léčiv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0770/R18/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0147/2010 dle přílohy č. 0910-10-P01.
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30.

Zdravotnictví - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0771/R18/10

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, na rok 2010, dle přílohy č. 0912-10-P01.

31.

Školství - investiční fondy, dotace, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0772/R18/10

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 :
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 0914-10-P01;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 0914-10-P02;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín, IČ 00851663, dle přílohy č. 0914-10-P03;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, dle
přílohy č. 0914-10-P04;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0914-10-P05;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, dle přílohy č. 0914-10-P06;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola technická Uherské
Hradiště, IČ 14450445, dle přílohy č. 0914-10-P07;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČ 00843407, dle přílohy č. 0914-10-P14;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ
47935774, dle přílohy č. 0914-10-P12;
2. poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, na realizaci akce "Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum
odborné přípravy Zlín - počítačová učebna" ve výši 70.000 Kč;
b) Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, IČ 14450445, na realizaci
akce "Střední odborná škola technická - počítačová učebna" ve výši 70.000 Kč;
3. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace:
a) č. 3/2010 na přípravu a realizace akce "Střední průmyslová škola polytechnická
- Centrum odborné přípravy Zlín - počítačová učebna", dle přílohy č. 0914-10-P08;
b) č. 4/2010 na přípravu a realizaci akce "Integrovaná střední škola - Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí - počítačová učebna" za podmínky schválení poskytnutí dotace z rozpočtu
Zlínského kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0914-10-P09;
c) č. 5/2010 na přípravu a realizace akce "Střední odborná škola technická
Uherské Hradiště - počítačová učebna", dle přílohy č. 0914-10-P10;
d) č. 6/2010 na přípravu a realizace akce "Střední průmyslová škola strojnická
Vsetín - obnova PC učeben" za podmínky schválení poskytnutí dotace z rozpočtu
Zlínského kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0914-10-P13;
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4. rozpočtové opatření č. RZK/0145/2010 dle přílohy č. 0914-10-P11;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace příspěvkové
organizaci:
a) Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na realizaci akce
"Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí - počítačová učebna" ve výši 70.000 Kč
dle přílohy č. 0914-10-P09,
b) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na realizaci akce
"Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - obnova PC učeben" ve výši 188.000
Kč dle přílohy č. 0914-10-P13.

32.

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0773/R18/10

schvaluje
a) poskytnutí dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v členění:
1. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 25.000 Kč na Mistrovství
České republiky v minigolfu;
2. ASPOT HULÍN, IČ 26987635, ve výši 10.000 Kč na 7. ročník amatérského
závodu v triatlonu "Hulmen 2010";
3. AUTOKLUB v AČR Březolupy, IČ 62831950, ve výši 20.000 Kč na VII. ročník
mezinárodního závodu na ploché dráze "SLOVÁCKÝ OVÁL";
4. AUTOKLUB VSETÍN - město v AČR, IČ 65469372, ve výši 100.000 Kč na
Mistrovství České republiky v rally "WÜRTH PARTR RALLY Vsetín 2010";
5. AVZO TSČ ČR Zděchov, IČ 47997800, ve výši 12.000 Kč na 39. ročník
motokrosového závodu "Zděchovská grapa";
6. Cyklo MXM Hulín, IČ 47934492, ve výši 15.000 Kč na Silniční cyklistický závod v
celkové délce 120 km "CYKLO MXM TOUR 2010";
7. Czech Apnea Team, Zlín, IČ 26581027, ve výši 10.000 Kč na Závod ve
freedivingu "Zlín Cup 2010";
8. Český červený kříž, místní skupina Ostrata, IČ 75145171, ve výši 3.000 Kč na
Sportovní odpoledne se zaměřením na netradiční výrobky "Drakiáda";
9. Dělnická tělocvičná jednota Květná, IČ 65325648, v celkové výši 30.000 Kč na
akce:
a) 55. ročník turnaje ve volejbale "Mistrovství Slovácka": 10.000 Kč,
b) IV. ročník "Sportovní hry SDTJ ČR": 20.000 Kč;
10. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 12.000 Kč na Mezinárodní
halový turnaj v kopané žen "Mikulášský turnaj";
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11. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV, IČ 47935251, ve výši 100.000 Kč na 17. ročník
závodu horských kol "Bikemaraton Drásal České spořitelny";
12. EWH REJNOCI Zlín o. s., Vsetín, IČ 22820558, ve výši 7.000 Kč na Ćeská
EWH liga 2010 - Mistrovství České republiky ve florbalu na elektrických vozících
(4. kolo-Praha);
13. FC Dolní Bečva, IČ 67727883, ve výši 4.000 Kč na Fotbalový turnaj "Memoriál
Josefa Bolcka" a sportovní den;
14. Golf club Uherské Hradiště, IČ 27025306, ve výši 15.000 Kč na Golfový turnaj
"Junior golf cup na JEZERECH";
15. HOKEJ Uherský Ostroh, o. s., IČ 27037487, v celkové výši 15.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní turnaj v ledním hokeji starších žáků (ročník 1996 a mladší): 12.000
Kč,
b) Mezinárodní turnaj v ledním hokeji přípravek 1. a 2. tříd (ročník 2001 a mladší):
3.000 Kč;
16. HolešovMAN o. s., Holešov, IČ 22684808, ve výši 12.000 Kč na Triatlonový
závod určený široké veřejnosti "Sprint triatlon HolešovMAN";
17. HP Parts Racing s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25871692, ve výši 15.000
Kč na 5. závod Mistrovství České republiky v kartingu;
18. HP TRONIC, s. r. o., Zlín, IČ 60323418, ve výši 50.000 Kč na Mistrovství
České republiky ve sjezdu horských kol;
19. Ing. Josef Varaja - JOVA, Vsetín, IČ 18502199, ve výši 25.000 Kč na 8. ročník
závodu horských kol "Valašský MTB král" - oficiální mezinárodní mistrovství
Valašska v MTB marathonu;
20. Jezdecký klub AZAVERO o. s., Tupesy, IČ 27058972, ve výši 15.000 Kč na IV.
ročník jezdeckých závodů "O Pohár starosty města Holešov" a "Pohár moravskoslovenského partnerství (2.kolo)";
21. Jezdecký klub Pravčice Občanské Sdružení, IČ 27052222, ve výši 5.000 Kč na
I. skokové derby;
22. Jezdecký klub RAMIR, o. s., Otrokovice, IČ 26601508, ve výši 5.000 Kč na
Jezdecké parkurové a drezurní závody na Bělově;
23. Jezdecký klub SPORT Pravčice, IČ 47934859, ve výši 10.000 Kč na 33. ročník
jezdeckých parkurových závodů "Hanácký pohár";
24. Jezdecký klub Zlín, Otrokovice, IČ 18559883, ve výši 7.000 Kč na Sportovní
soutěže v parkurovém skákání "HOBBY JEZDECKÉ ZÁVODY";
25. JK HANÁ, o. s., Kroměříž, IČ 67024866, ve výši 25.000 Kč na V. ročník
parkurových závodů "Pohár Zlínského kraje";
26. Josef Trchalík, Lačnov, IČ 76479692, ve výši 9.000 Kč na Mezinárodní
cyklistický silniční ultramaratón "RACE AROUND THE CENTRAL EUROPE"
(Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika);
27. JUDO Valašsko o. s., Vsetín, IČ 26671671, ve výši 3.000 Kč na Soutěž
benjamínků a žáků v judu "Malá cena Valašska";
28. JUVACYKLO TEAM, Uherské Hradiště, IČ 26526662, ve výši 15.000 Kč na
JUVACYKLO MTB cross sountry závod a dětský cyklistický den;
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29. KČT VALAŠSKO Vsetín, IČ 65891180, ve výši 10.000 Kč na 20. ročník
"Mezinárodní týden turistiky na Valašsku";
30. Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o. s., IČ 18189776, ve výši 9.000 Kč
na Závod krajského žebříčku v orientačním běhu "Pohár Hanáckých Athén 2010";
31. Klub rodičů a přátel při Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově, IČ 18190316,
ve výši 8.000 Kč na Tradiční kulturní akce "Vánoční den";
32. KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, o. s., Kroměříž, IČ 60575654, ve
výši 10.000 Kč na 6. ročník mezinárodního tenisového turnaje "O POHÁR
PŘÁTELSTVÍ";
33. Kuželkářský klub Kroměříž, IČ 26585561, ve výši 12.000 Kč na Turnaj
smíšených družstev Visegrádské čtyřky v kuželkách;
34. Lyžařský klub SKI Zlín Charvátová o. s., IČ 61715875, ve výši 10.000 Kč na
Evropský pohár ve sjezdových disciplinách alspkého lyžování (St. MoritzŠvýcarsko);
35. MGC Holešov, o. s., IČ 26615606, ve výši 25.000 Kč na Mistrovství České
republiky v minigolfu;
36. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 25.000 Kč na 14. ročník
mezinárodního otevřeného turnaje v nohejbale trojic "VALACH OPEN 2010";
37. Nohejbalový klub BAJDA Kroměříž, IČ 18188401, ve výši 5.000 Kč na 25.
ročník "Sídlištní nohejbalový turnaj trojic Lojza Cup 2010";
38. OB Vizovice, občanské sdružení, IČ 26579596, ve výši 17.000 Kč na Moravský
žebříček v orientačním běhu - Neubuz 2010;
39. Občanské sdružení pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada, IČ 69211647,
ve výši 5.000 Kč na 7. ročník "Mezinárodní atletické závody ve Vsetíně";
40. OFF ROAD 4x4, Vsetín, IČ 26548976, ve výši 50.000 Kč na Mistrovství Evropy
FIA v cross country rally + Mezinárodní mistrovství ČR "Internext rally Vsetín";
41. Orel jednota Uherský Brod, IČ 62832638, ve výši 20.000 Kč na Cyklistická pouť
2010 (Česká republika - Slovensko - Maďarsko);
42. Petr Kolaja - INTERAKUSTIK, Květná, IČ 67593194, ve výši 5.000 Kč na
Mistrovství světa juniorů v motokrosu "MX MASTERKIDS" (Commersy-Francie);
43. Racketlon klub Vsetín, o.s., IČ 26558238, ve výši 9.000 Kč na 4. VALAŠSKÝ
RACKETLON - RACKETLON CZECH TOUR 2010 Singly;
44. Rybářský svaz Luhačovického zálesí, Luhačovice-Pozlovice, IČ 48471810, v
celkové výši 60.000 Kč na akce:
a) 39. Podzimní rybářské závody mládeže do 16let "O putovní pohár starostky
městyse Pozlovice": 30.000 Kč,
b) 63. Podzimní rybářské závody "O putovní pohár města Luhačovice" (kategorie
16 let a starší): 30.000 Kč;
45. Sbor dobrovolných hasičů Jasenice, IČ 65469461, ve výši 6.000 Kč na Soutěž
družstev v požárním sportu "O pohár starosty SDH Jasenice";
46. Sbor dobrovolných hasičů Mladcová, IČ 68729600, ve výši 8.000 Kč na
Sportovně vědomostní soutěže pro děti a mládež "HOBLOVAČKA 2010";
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47. Sbor dobrovolných hasičů Ostrata, IČ 68729642, ve výši 3.000 Kč na Sportovní
a branné odpoledne mládeže "Orientační branný závod";
48. Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín, IČ 26651432, ve
výši 10.000 Kč na IV. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané "Zlínský
pohár 2010";
49. Sdružení technických sportů a činností Březolupy, IČ 48491551, ve výši 10.000
Kč na 14. ročník celostátní soutěže a výstavy plastikových modelů pro žáky,
juniory a seniory "Vánoční cena";
50. SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., IČ 18189172, ve výši 20.000 Kč na
Mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků (Chateaudun-Francie);
51. SK Míkovice, IČ 26632411, ve výši 20.000 Kč na Mistrovství České republiky v
bikrosu a kvalifikace na Olympijské hry 2012;
52. SPORT centrum BYLNICE, středisko pro volný čas, Brumov-Bylnice, IČ
69653445, ve výši 3.000 Kč na Regionální turnaj v kuželkách "TOP SILVESTR";
53. SPORT PRO ŽIVOT 2008, Zlín, IČ 22725407, v celkové výši 35.000 Kč na
akce:
a) I. ročník závodu na kolečkových bruslích v dovednosti, rychlosti a vytrvalosti:
5.000 Kč,
b) III. ročník netradičního závodu horských kol "Za čistotu našich hor": 30.000 Kč;
54. SPORTOVNÍ AREÁL Hulín, příspěvková organizace, IČ 70436363, ve výši
5.000 Kč na Rodinná atletická liga o Zlatý klas města Hulín;
55. Sportovní klub Kraso Uherské Hradiště, o. s., IČ 22668381, ve výši 25.000 Kč
na XXVII. ročník Velké ceny v krasobruslení "Slovácký džbánek";
56. SPORTOVNÍ KLUB MLÁDEŽE VÝSLUNÍ, Uherský Brod, IČ 65325559, ve výši
8.000 Kč na Florbalový turnaj odborů ASPV mládeže do 18 let;
57. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství
České republiky mladších žáků ve vzpírání jednotlivců a družstev;
58. Sportovní klub Rusava, o. s., IČ 46998161, ve výši 75.000 Kč na VII.ročník
závodu horských kol pro širokou veřejnost "RUSAVSKÁ 50ka";
59. Sportovní klub Spartak Hulín, IČ 18188541, ve výši 8.000 Kč na Turnaj
mladších a starších žáků ve stolním tenisu;
60. Sportovní klub Želechovice, IČ 27017583, ve výši 30.000 Kč na Seriál závodů
ve sjezdu horských kol "Meatfly wood bike series 2010" (4.-6.závod);
61. Sportovní klub Žeranovice,o.s., IČ 18190146, ve výši 7.000 Kč na Fotbalový
turnaj mladších žáků Žeranovice 2010;
62. SPORTOVNÍ KLUBY SLAVIČÍN, IČ 00544621, ve výši 10.000 Kč na 39. ročník
turnaje ve stolním tenise;
63. Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, ve výši 10.000 Kč na Pohárový závod v
moderní gymnastice "ZLÍN CUP 2010";
64. Sportovní školička Kocouři o. s., Zlín, IČ 75129124, ve výši 5.000 Kč na
Vánoční sportovní program "Vánoce kocoura Mikeše";

19/33

R18/10

65. Squash v pohodě, Vsetín, IČ 26611562, ve výši 15.000 Kč na Turnaj školní
mládeže "Squash pro moderní mládež";
66. Stanislav Duháň, Luhačovice, IČ 69669724, ve výši 13.000 Kč na 6. ročník
závodu pro mládež ve sjezdu horských kol;
67. Stanislav Lichnovský, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 18957641, ve výši 15.000
Kč na 11. ročník závodu horských kol pro širokou veřejnost "Rožnovský krpál
2010" - 3. závod MTB série závodů "ROŽNOVSKÁ BRÁZDA 2010";
68. Středisko volného času, příspěvková organizace, Holešov, IČ 75088606, ve
výši 10.000 Kč na Všetulský festival pódiových skladeb;
69. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, ve výši 2.000 Kč na 5. ročník
turnaje v odbíjené smíšených družstev žáků středních škol Zlínského kraje "Turnaj
17. listopadu";
70. Střední škola obchodu a služeb Vsetín, IČ 00535001, ve výši 15.000 Kč na
Sportovní dny družebních škol Vienna Business School Mödling a Střední škola
obchodu a služeb Vsetín;
71. Šachový klub VP Elektronika Zlín, IČ 49158023, ve výši 8.000 Kč na
Mistrovství světa juniorů do 20 let v šachu (Chotowa,Czarna - Polsko);
72. Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice, IČ 61703320, ve výši 20.000 Kč na 13.
ročník Štěpánského turnaje v sálové kopané;
73. Tělocvičná jednota Sokol Morkovice, IČ 47930152, v celkové výši 23.000 Kč na
akce:
a) 11. ročník závodu v olympijském triatlonu "Morkoman": 8.000 Kč,
b) 12. ročník závodu v lidovém triatlonu "Morkovské chlap": 15.000 Kč;
74. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, IČ 00531138, ve výši 15.000 Kč na
10. ročník celostátních tenisových turnajů pro mládež "Memoriály Ing. Vladimíra
Slavíčka";
75. Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, IČ 62334964, ve výši 6.000 Kč na Přebor dětí
a mládeže ve stolním tenisu;
76. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 65.000 Kč na
Finále Světového poháru v kolové;
77. Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, IČ 18188532, ve výši 20.000 Kč
na Národní pohár v tradičním karate;
78. Tělovýchovná jednota Fryšták - oddíl kopané, IČ 65792157, ve výši 10.000 Kč
na 5.ročník zimního turnaje v malé kopané;
79. Tělovýchovná jednota Chropyně, IČ 00545333, ve výši 4.000 Kč na 38. ročník
turnaje mužů ve stolním tenise;
80. Tělovýchovná jednota Chvalčov, IČ 18189571, ve výši 4.000 Kč na Sportovní
akce pro děti do 15 let "Suchý slalom";
81. Tělovýchovná jednota Malenovice, IČ 46307354, ve výši 5.000 Kč na
Mistrovství světa amatérů v GO (Changwon-Korea);
82. Tělovýchovná jednota Mrlínek, IČ 47933712, ve výši 8.000 Kč na 39. ročník
mezinárodního fotbalového turnaje mužů "O Pohár Zemské osy";
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83. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 8.000 Kč na
XVIII. Mezinárodní mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice "Slovácká 500";
84. Tělovýchovná jednota Slovácká Sparta Spytihněv, IČ 13694316, ve výši 4.000
Kč na Turnaj žáků ve fotbale;
85. Tělovýchovná jednota Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 6.000 Kč na 8.
ročník "Mikulášský den na Sportovní hale v Luhačovicích";
86. Tělovýchovná jednota Slovan neslyšících Zlín, IČ 44005687, ve výši 3 000 Kč
na Turnaj v bowlingu neslyšících "Memoriál Ludmily Hotařové";
87. Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička, IČ 68898398, ve výši 10.000 Kč na 10.
ročník mezinárodního turnaje v nohejbalu trojic "Bystřičská smeč 2010";
88. Tělovýchovná jednota Sokol Nový Hrozenkov, IČ 64123201, ve výši 7.000 Kč
na 17. ročník mezinárodního přeboru Zlínského kraje ve vzpírání "Hexagonál
2010";
89. Tělovýchovná jednota Sokol Pozlovice, IČ 18810748, ve výši 13.000 Kč na
II.ročník turnaje v malé kopané "O Pohár místopředsedy TJ Sokolu Pozlovice";
90. Tělovýchovná jednota Sokol Slopné, IČ 46307451, ve výši 7.000 Kč na 6.
ročník krosu "SLOPENSKÁ DESÍTKA";
91. Tělovýchovná jednota Sokol Valašská Bystřice, IČ 48773603, ve výši 15.000
Kč na Mezinárodní šachový festival;
92. Tělovýchovná jednota Štítná nad Vláří, IČ 13690353, v celkové výši 15.000 Kč
na akce:
a) Mezinárodní halový fotbalový turnaj mladších žáků: 5.000 Kč,
b) Mezinárodní fotbalový turnaj mladších a starších přípravek: 5.000 Kč,
c) Mezinárodní halový fotbalový turnaj starších žáků: 5.000 Kč;
93. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 7.000 Kč na Fotbalový
turnaj "Topolský putovní pohár";
94. Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov, IČ 65822749, ve výši 15.000 Kč na
Visegradský šampionát a Otevřené mistrovství České republiky ve voltiži (PopradSlovensko);
95. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 10.000 Kč na Celostátní tenisový
turnaj mladšího žactva do 12 let;
96. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 30.000 Kč na
Mezinárodní tenisový turnaj ETA U12;
97. TITAN sport club, o. s., IČ 43960693, ve výši 6.000 Kč na Svatováclavský
turnaj malého fotbalu a Svatováclavský běh do Kudlova;
98. TJ Bivoj Bařice, IČ 18189784, ve výši 10.000 Kč na Fotbalový turnaj mládeže a
dětské sportovní odpoledne v rámci oslav 70 let fotbalu v Bařicích;
99. TJ Olympia Zlín, IČ 46308393, ve výši 15.000 Kč na Finále mistrovství České
republiky družstev v silovém trojboji;
100. TJ Prusinovice, o. s., IČ 47933721, ve výši 8.000 Kč na Halové fotbalové
turnaje mládeže;
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101. TJ SK ZLÍN - LOUKY, IČ 44005369, ve výši 12.000 Kč na Mezinárodní
zlínský turnaj starších přípravek ve fotbale;
102. TJ SOKOL Mysločovice, o. s., IČ 15546713, ve výši 7.000 Kč na 3. ročník
fotbalového turnaje žáků;
103. TJ Sokol Petrůvka, IČ 15549399, ve výši 8.000 Kč na Fotbalový turnaj k
výročí 40 let TJ Sokol Petrůvka;
104. TJ Spartak Hluk, o. s., IČ 00395455, v celkové výši 23.000 Kč na akce:
a) 6. ročník celostátního florbalového turnaje "SLOVÁCKÝ POHÁR 2010": 8.000
Kč,
b) 18. ročník mezinárodního turnaje mládeže ve stolním tenisu "SATELIT 2010":
15.000 Kč;
105. Turistický oddíl mládeže "Zlaté šípy ", Valašské Meziříčí, IČ 62335103, ve výši
7.000 Kč na Závod všestranných "Železobeton";
106. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní závody v
ploutvovém plavání a rychlostním potápění "NEMO Trophy 2010";
107. Valašský sportovní klub Vsetín, IČ 26588331, ve výši 25.000 Kč na 16. ročník
závodu na horských kolech "Valašská padesátka";
108. Valašský šachový klub mládeže, občanské sdružení, Vsetín, IČ 26570726, ve
výši 10.000 Kč na 4. ročník "ŠACHOVÁ GRAND PRIX ŠKOLNÍ MLÁDEŽE";
109. Vodácký klub Kroměříž, IČ 18189318, ve výši 10.000 Kč na 5. a 6. závod
Českého poháru ve vodním slalomu žáků od 11 do 14 let;
110. Základní škola a Mateřská škola Chvalčov, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, IČ 70992258, ve výši 10.000 Kč na Turnaj ve florbalu;
111. Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
71008748, ve výši 4.000 Kč na Turnaj malých měst a klubů žákovských družstev
"PRO JUNIOR BASKET CUP 2010" (Hluk);
112. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, Uherské Hradiště, IČ 26681871,
ve výši 12.000 Kč na Olympijský den zdraví pro všechny a VII.ročník běhu
Základních škol Zlínského kraje "O pohár starosty Uherského Brodu";
113. Zlínské aplikované sporty, Zlín, IČ 26631873, ve výši 12.000 Kč na
Mistrovství České republiky ve sledge hokeji - základní část 1. kolo (Praha, Karlovy
Vary);
114. Zlínský krajský svaz vzpírání, Zlín, IČ 26537583, ve výši 15.000 Kč na
Mezinárodní Silvestrovský pohár Zlínského kraje ve vzpírání všech kategorií;
115. ZLK Zlínsport, IČ 65792726, Zlín, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní lyžařské
závody mládežnických kategorií v obřím slalomu (Saalbach-Rakousko);
116. FC TRIODYN BYLNICE, o. s., IČ 18810730, ve výši 40.000 Kč na Přípravu
nově založeného žákovského týmu na jarní fotbalovou sezónu;
b) změnu účelového určení poskytnutí dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje schválené Radou Zlínského kraje, a to: v usnesení Rady Zlínského kraje č.
0215/R05/10 ze dne 08.03.2010 v části schvaluje a) bod 22 b) se účelové určení
„Koktejlová soutěž žáků oboru číšník-barman do 21let SEMTEX - STOCK VALMEZ
CUP 2010“ ruší a nově zní „Koktejlová soutěž žáků oboru číšník-barman do 21let
AMUNDSEN - VALMEZ CUP 2010“;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací z Fondu mládeže a sportu
Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a
sportu v členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s. Zlín", IČ 00350834,
v celkové výši 65.000 Kč na akce:
a) 63. ročník tradičního městského běhu "Přes valašské kotáry - běh Zlínem":
15.000 Kč,
b) Dětský den s atletikou: 50.000 Kč;
2. Handball club Zlín, IČ 49157582, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní turnaj v
házené mladších a starších žáků (10-14 let) "HOLIDAY CUP 2010";
3. Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, Napajedla, IČ 70902003, ve výši
10.000 Kč na 5.ročník turistického setkání Čechů a Slováků "Uzavírání rozhledny
Lopeník";
4. Město Holešov, IČ 00287172, ve výši 10.000 Kč na Sportovní den města
Holešov "O pohár starosty města";
5. Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 20.000 Kč na IV.
Rožnovská olympiáda dětí a mládeže;
6. Obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, ve výši 8.000 Kč na Pouliční turnaj ve
fotbale;
7. Obec Košíky, IČ 00542377, ve výši 8.000 Kč na XII. ročník turnaje v malé
kopané "O pohár starosty obce";
8. Obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 7.000 Kč na miniDUATLON 2010;
9. Obec Mrlínek, IČ 47934701, ve výši 5.000 Kč na 6. ročník fotbalového turnaje
starších žáků "O Pohár starosty obce";
10. Obec Ostrata, IČ 70910740, ve výši 7.000 Kč na 10. ročník sportovního
odpoledne mládeže se zaměřením na hasičské soutěže "O Pohár starosty Obce
Ostrata";
11. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, ve výši 25.000 Kč na Mezinárodní plavecké
závody "Vánoční Cena města Zlína v plavání";
12. Sportovní klub basketbalu Zlín, IČ 15530841, ve výši 4.000 Kč na Mezinárodní
přípravný turnaj v basketbalu "PROTON Cup 2010";
13. Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši 15.000 Kč na
Turnaj středních škol v ledním hokeji;
14. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 25.000
Kč na akce:
a) Světový pohár ve střelbě z polní kuše "Bohemia World Cup 2010": 10.000 Kč,
b) Mezinárodní turnaj v házené žen "TIREX Handball Cup 2010": 15.000 Kč;
15. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši
14.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní republikové závody žáků ve skoku na lyžích a severské kombinaci
"Pohár Valašského království": 4.000 Kč,
b) Světové hry mládeže věkových skupin 2010 ve skocích na trampolíně (MetzFrancie): 10.000 Kč;
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16. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v
celkové výši 46.000 Kč na akce:
a) Juniorský mistrovský turnaj ve squashi pro kategorie od 10 do 19 let: 5.000 Kč,
b) Soutěž světového poháru v šermu (Lignano Sabbiadoro-Itálie): 8.000 Kč,
c) 14.ročník tradičního závodu v silovém trojboji "Vánoční pohár v bench pressu":
8.000 Kč,
d) 53.ročník tradičního mezinárodního sliničního běhu městem "Slovácký běh":
25.000 Kč;
17. Tenis club BAJDA Kroměříž, IČ 18188028, v celkové výši 30.000 Kč na akce:
a) Celostátní tenisový turnaj starších žáků: 10.000 Kč,
b) 26. ročník mezinárodního tenisového turnaje ve čtyřhrách "Memoriál MUDr.
Zdenka Šilera": 20.000 Kč;
18. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 30.000 Kč na IX.ročník
mezinárodního turnaje ve volejbale mužů "Zlín cup 2010";
19. Zlínské krajské sdružení ČSTV, Zlín, IČ 70925003, ve výši 4.000 Kč na 8.
ročník "Otevřené mistrovství Zlínského kraje v minigolfu".

33.

Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0774/R18/10

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Rozvoj e-Governmentu
ve Zlínském kraji" dle příloh č. 0877-10-P03 a č. 0877-10-P04;
2. předložení projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji včetně příloh do
výzvy č. 8 Integrovaného operačního programu dle přílohy č. 0877-10-P05;
3. návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z výzvy č. 8 Integrovaného
operačního programu dle přílohy č. 0877-10-P06.

34.

Projekt "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na
Krajském úřadě Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0775/R18/10

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na
Krajském úřadě Zlínského kraje", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR, ve znění příloh č. 0880-10-P01 a č. 0880-10-P05;
bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky "Organizační a logistické
zajištění zahraničních cest" č. VZ/2010/4/200/12 dle přílohy 0880-10-P02;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče DHV CR, spol. s r. o., se sídlem
Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8, IČ 45797170;
2. uzavření smlouvy s vítězným uchazečem DHV CR, spol. s r. o., se sídlem
Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8, IČ 45797170, dle příloh č. 0880-10-P03 a
0880-10-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadě
Zlínského kraje" v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho přílohami v
termínu do 31.07.2011;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vítězným uchazečem DHV CR, spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00,
Praha 8, IČ 45797170, dle příloh č. 0880-10-P03 a 0880-10-P04 v termínu do
11.10.2010.

35.

Mezinárodní spolupráce - žádost o grant pro účast na kontaktním semináři v
Praze

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0776/R18/10

schvaluje
podání žádosti o grant k částečnému pokrytí nákladů na účast pracovníka Odboru
školství, mládeže a sportu na kontaktním semináři k projektům Leonardo da Vinci
dle přílohy č. 0913-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit hejtmanovi Zlínského kraje
k podpisu Application Form, Call 2010 – Preparatory visits dle přílohy č. 0913-10P02, v termínu do 17.09.2010.

36.

Žádost školy zřizované MŠMT o stanovisko ZK ke změně v rejstříku škol a
školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0777/R18/10

schvaluje
stanovisko k žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově
postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí, IČ
00843598, ve znění přílohy č. 0916-10-P02.
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37.

Uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0778/R18/10

schvaluje
1. uzavření "Smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému
užívání k výkonu práce (funkce), bez přidělení řidiče a k soukromým účelům" mezi
Zlínským krajem a Ing. Vladimírem Kutým dle přílohy č. 0881-10-P01,
2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
formou prodeje na základě kupní smlouvy dle přílohy č. 0881-10-P02.

38.

Veřejná zakázka "Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice, sesuv" - zhotovení
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0779/R18/10

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem
„Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice, sesuv“ - zhotovení stavby dle přílohy č.
0918-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r.
o., se sídlem Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, IČ 26908298;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., se
sídlem Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, IČ 26908298, dle přílohy č. 0918-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0918-10-P02, v termínu do 15.10.2010.

39.

Veřejná zakázka "Silnice III/49728: Mistřice - Javorovec, sesuv" - zhotovení
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0780/R18/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Silnice III/49728:
Mistřice - Javorovec, sesuv“ - zhotovení stavby dle přílohy č. 0919-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SVS-CORRECT spol. s r. o., Bílovice 176,
687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, IČ 25513141;
2. uzavření smlouvy s uchazečem SVS-CORRECT spol. s r. o., Bílovice 176, 687
12 Bílovice u Uherského Hradiště, IČ 25513141, dle přílohy č. 0919-10-P02;
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ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0919-10-P02, v termínu do 15.10.2010.

40.

Veřejná zakázka "Silnice II/496: Bojkovice, opěrná zeď" - zhotovení stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0781/R18/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/496:
Bojkovice, opěrná zeď“ - zhotovení stavby dle přílohy č. 0920-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KKS spol. s r. o., se sídlem Příluky 386,
760 01 Zlín, IČ 42340802;
2. uzavření smlouvy s uchazečem KKS spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, 760 01
Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 0920-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0920-10-P02, v termínu do 15.10.2010.

41.

Organizační struktura Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0782/R18/10

schvaluje
organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje dle přílohy č. 0921-10-P01 s
účinností od 01.10. 2010.

42.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdové
stanoviště Bystřice pod Hostýnem - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0783/R18/10

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce "ZZS ZK,
p. o. - výjezdové stanoviště Bystřice pod Hostýnem" dle přílohy č. 0922-10-P01;
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby uzavřené s uchazečem
PSG-International a. s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, dle
přílohy č. 0922-10-P02.

43.

Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k dopravní obslužnosti
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0784/R18/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0149/2010 dle přílohy č. 0923-10-P28;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa–Housacar, Paseky
528, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 12296309, dle příloh č. 0923-10-P10 a
č. 0923-10-P19;
b) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Ohrada 791,
755 01 Vsetín, IČ 45192120, dle příloh č. 0923-10-P11 a č. 0923-10-P20;
c) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s.,
Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, IČ 26950529, dle příloh č. 0923-10-P12 a č.
0923-10-P21;
d) dodatek č. 6 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.
s., Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště, IČ 27752968, dle příloh č. 092310-P13 a č. 0923-10-P22;
e) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines, a.
s., Letecká 8, 796 23 Prostějov, IČ 46345850, dle příloh č. 0923-10-P14, č. 092310-P23a, 0923-10-P23b;
f) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov a. s., Boršovská
2228, 697 34 Kyjov, IČ 49447009, dle příloh č. 0923-10-P15 a č. 0923-10-P24;
g) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Veolia Transport Morava a. s.,
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25827405, dle příloh č.
0923-10-P16 a č. 0923-10-P25;
h) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Hodonín a. s., Brněnská
ul. 48, 695 01 Hodonín, IČ 60747536, dle příloh č. 0923-10-P17, č. 0923-10-P26a,
č. 0923-10-P26b;
i) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VYDOS BUS a. s., Jiřího
Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov – Vyškov-město, IČ 26950731, dle příloh č. 092310-P18, č. 0923-10-P27a, č. 0923-10-P27b;
2. navýšení původních částek úhrady prokazatelné ztráty na celkových:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, z původních 13.809.000 Kč na celkových 15.069.336 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, z původních
131.727.100 Kč na celkových 136.995.173 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, z
původních 54.693.000 Kč na celkových 57.710.028 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, z původních 63.268.300 Kč na celkových
66.959.595 Kč;
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e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, z původních 1.061.200 Kč na celkových 1.094.992 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, z
původních 2.496.700 Kč na celkových 2.796.152 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, z původních 6.423.600 Kč na celkových
6.636.213 Kč;
h) pro dopravce ČSAD Hodonín a. s., Hodonín, Brněnská 48, IČ 60747536, z
původních 405.700 Kč na celkových 411.212 Kč;
i) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, z původních 565.800 Kč na celkových 577.197 Kč.

44.

Nákup elektřiny pro ZK 2011 - zpráva komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0785/R18/10

bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání komise jmenované usnesením Rady Zlínského kraje č.
0740/R17/10 k obchodování elektřiny pomocí ČMKB ze dne 30.08.2010;
b) dohodnuté finanční relace – ceny a služby, mezi zástupcem společnosti FIN
servis, a komisí jmenovanou Radou Zlínského kraje k obchodování elektřiny.

45.

Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - dodatek investičního požadavku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0786/R18/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
542/2/090/035/011/08-01/08/10 s názvem „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. –
Obloha na dlani“ dle přílohy č. 0925-10-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 098639, na rok 2010, dle přílohy č. 0925-10-P06;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0148/2010 dle přílohy č. 0925-10-P07;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 190.000 Kč mezi Zlínským krajem a příspěvkovou
organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na projekt "Obloha na
dlani" dle přílohy č. 0925-10-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.08.2009 č. 0699/R17/09, kterým Rada
Zlínského kraje:
a) schválila investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
597/3/090/038/06/09 na akci "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Brána do
vesmíru" o celkových nákladech 5.565.000 Kč dle přílohy č. 0687-09-P03;
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b) pověřila příspěvkovou organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Brána do
vesmíru".

46.

Školství - Gymnázium Jana Pivečky Slavičín - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0787/R18/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
603/3/150/238/07/09 – 01/09/10 „Zelené gymnázium ve Slavčíně“ dle přílohy č.
0926-10-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín , IČ 46276327, na rok 2010, dle přílohy č. 092610-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0152/2010 dle přílohy č. 0926-10-P03;
4. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 5/2010/ŘDP na
realizaci projektu "„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně", za podmínky schválení
navýšení dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0926-10-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení investiční dotace o částku
1.300.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ
46276327, na realizaci projektu "„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně" na celkovou
částku 3.261.000 Kč.

47.

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0788/R18/10

schvaluje
zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2010, dle
přílohy č. 0896-10-P01.

48.

Doprava - investiční záměry a změna č. 4 IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0789/R18/10

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1 č. 720/3/110/154/08/10 k provedení díla: Silnice II/437: Rajnochovice, most ev.
č. 437-029, o celkových nákladech 13.843.000 Kč, dle přílohy č. 0875-10-P02;
A2 č. 721/3/110/155/08/10 k provedení díla: Silnice III/42821: Velehrad, most ev. č.
42821-1, o celkových nákladech 11.136.000 Kč, dle přílohy č. 0875-10-P04;

30/33

R18/10

B. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2010, dle přílohy č. 087510-P05.

49.

Doprava - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu SFDI na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0790/R18/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 132P/2010/1 ke
smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury, mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190
09 Praha 9, IČ 70856508, jako poskytovatelem, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, jako příjemcem, a Zlínským krajem,
jako ručitelem příjemce, na základě které převezme Zlínský kraj ručitelský závazek
za splnění závazku příjemce na zajištění pohledávek, které poskytovateli vzniknou
v souvislosti s předfinancováním výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU
u příjemce Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č.
0927-10-P01.

50.

Zvýšení základního kapitálu Uherskohradišťské nemocnice a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0791/R18/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) nepeněžitý vklad v hodnotě 210.900.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ
27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, ze 177.000.000
Kč na 387.900.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání
nových akcií, přičemž nepeněžitý vklad bude splacen nemovitým majetkem ve
vlastnictví Zlínského kraje uvedeným v příloze č. 0911-10-P01, jehož hodnota byla
oceněna posudkem znalce č. 4551-63/2010 ze dne 5. září 2010;
b) uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Uherskohradišťská
nemocnice a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, dle přílohy č. 0911-10-P02;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0060/2010 dle přílohy č. 0911-10-P04.

51.

Sociální služby - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0792/R18/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
628/3/100/080/09/09-01/08/10 s názvem "Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm – stavební úpravy bytových jader" dle přílohy č. 0885-10-P01;
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2. navýšení příspěvku na provoz o 1.000.000 Kč na pořízení drobného
dlouhodobého hmotného majetku v zařízení Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm na celkovou výši 1.540.000 Kč u příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0885-10-P02;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 14.6.2010, č. 0504/R14/10, část
doporučuje:
a) bod 1, kterým Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 3.000.000 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění
energetický úspor - Domov pro seniory Buchlovice“, dle přílohy č. 0602-10-P07;
b) bod 2, písm. a), kterým Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 5.186.000 Kč s příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetický úspor - Domov pro
seniory Buchlovice“, dle přílohy č. 0602-10-P08;
c) bod 2, písm. b), kterým Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 2.025.000 Kč s příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetický úspor - Domov pro osoby
se zdravotním postižením Medlovice“, dle přílohy č. 0602-10-P09.
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 14.6.2010, č. 0505/R14/10, část
doporučuje bod 1, písm. b), kterým Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit navýšení investiční dotace o částku 13.695.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, na
realizaci projektu „Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti
budov v areálu SOŠ Otrokovice“ na celkovou částku 21.819.000 Kč.

52.

Doplněný návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 15.09.2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0793/R18/10

schvaluje
doplněný návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
15.09.2010 uvedený v příloze č. 0928-10-P01.

53.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. – dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0794/R18/10

schvaluje
dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08–02/08/10 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Centrální objekt - 1. etapa" dle přílohy č. 0929-10-P01.
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55.

Investiční dotace HZS ZK na nákup zásahové techniky - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0795/R18/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0154/2010 dle přílohy č. 0931-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
1.000.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ 70887306, na
pořízení zásahové výškové techniky.

Zlín 6. září 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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