R19/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 20.09.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R19/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0970-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0615/R16/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 15.11.2010;
2. usnesení č. 0738/R17/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru zdravotnictví zpracovat dodatky k nájemním smlouvám mezi Zlínským
krajem a jednotlivými nemocnicemi, a. s., a předložit je v termínu do 20.09.2010.“ na termín plnění 18.10.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R19/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) akcí „Den kraje“ pořádanou PhDr. Janem Čadou, IČ 46282033, dne 2. října
2010;
b) X. Krajskou konferencí o environmentálním vzděláváním, výchově a osvětě
pořádanou sdružením Líska, občanské sdružení pro environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, IČ 28558863, dne 25. listopadu 2010;
c) vydáním CD „Stříbrňanka 40 let“ Vojtěcherm Horkým, IČ 46957341, v roce 2010;
d) 18. ročníkem ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos 2010/2011
pořádaným Klubem Domino, Dětská tisková agentura, IČ 45771529;
e) sportovní akcí CYKLOMARATONTOUR 2010 Okolozlína pořádanou společností
MAX 1 marketing s. r. o., IČ 49810481, dne 3. října 2010;
f) sportovní akcí „Dětský den s atletikou – Východomoravský atletický den“
pořádaný sdružením „Atletický klub PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a. s.
Zlín“, IC 00350834, dne 8. října 2010 ve Zlíně;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
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a) ve výši 90.000 Kč PhDr. Janu Čadovi, IČ 46282033, na pořádání akce „Den
kraje“ dne 02.10.2010;
b) ve výši 100.000 Kč občanskému sdružení "VSACAN" - Vsetín, IČ 66184207, na
účast souboru na folklorním festivalu v Číně ve městech Suzhou a Pekingu ve
dnech 04.-23.10.2010;
c) ve výši 60.000 Kč občanskému sdružení TZP NEMO Zlín, IČ 72149419, na
zajištění účasti 3 závodníků na finále Světového poháru v ploutvovém plavání ve
dnech 22.-24.10.2010 ve Francii ve městě AX en Provence;
d) ve výši 25.000 Kč Sdružení přátel pozůstalých Ploština - RYLISKA, IČ
26657481, na činnost sdružení v roce 2010;
e) ve výši 50.000 Kč Vojtěchu Horkému, IČ 46957341, na vydání jubilejního CD
„Stříbrňanka 40 let“ v roce 2010;
f) ve výši 80.000 Kč Vlastimilu Čablovi, bytem Krátká 923, Otrokovice na nákup
skifu v roce 2010;
g) ve výši 50.000 Kč Občanskému sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve
Střílkách, IČ 70911789, na zhotovení suvenýrů - panenek historického dívčího
stříleckého kroje z roku 1812;
h) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Letecko modelářský klub "Čmelák",
reg. č. 194 Holešov, IČ 67025889, na pořádání akce „Zavírání nebe“ dne
28.09.2010 v Holešově;
i) ve výši 15.000 Kč Základní škole Luhačovice, p. o., IČ 49156608, na vydání
pamětního sborníku a zajištění akce k oslavám 50 let od zahájení výuky v nové
budově;
j) ve výši 20.000 Kč společnosti MAX 1 marketing s. r. o., IČ 49810481, na
pořádání sportovní akce CYKLOMARATONTOUR 2010 Okolozlína dne
03.10.2010.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R19/10

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v
Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1221/3, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Vigantice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 678100/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy - zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v
Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - 2 x zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 14800/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 607645/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zařízení distribuční elektrizační soustavy - 2 x zemního
kabelového vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a
omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.000 Kč + DPH;
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3. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynovodního řadu DN 200 v pozemku p. č. 26/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Štípa, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou plynovodního potrubí DN 200,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 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 zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. PK 3875, v k. ú. Vlachovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 519-71503/2009,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
5. dodatek Smlouvy o nájmu č. O 0237/2009/EKO uzavřené dne 30.06.2009 mezi
Zlínským krajem jako pronajímatelem a ECM Facility a. s., se sídlem Praha 4, Na
Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ 26157799 dle přílohy č. 0951-10-P02;
6. 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 zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 2611/41, v k. ú. Ludkovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 439-67602/2009,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.400 Kč + DPH.

4.

Záměr pronájmu nemovitostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R19/10

schvaluje
záměr pronájmu budovy bez čp/če na pozemku p. č. st. 2028, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k.ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou od
01.01.2011 do 31.12.2012.

5.

Krácení příjmů a výdajů v rámci rozpočtu Odboru Kanceláře hejtmana rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R19/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0157/2010 dle přílohy č. 0953-10-P01.
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6.

Platový výměr - školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R19/10

stanovuje
s účinností od 01.10.2010 MgA. Miroslavu Šiškovi, řediteli Konzervatoře P. J.
Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534, plat platovým výměrem v souvislosti se
zvýšením osobního příplatku z důvodu velmi dobrých pracovních výsledků, dle
přílohy č. 0950-10-P01.

7.

Programový fond - Realizace opatření úspor energie v budovách
příspěvkových organizací Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R19/10

předává
příspěvkovým organizacím zůstatky účtu 042/0014 představující náklady na
inženýrské činnosti, vztahující se k investicím, do majetku Zlínského kraje dle
přílohy č. 0942-10-P01.

8.

Veřejná zakázka "Vypracování analytických dokumentů pro Zlínský kraj"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R19/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Vypracování analytických dokumentů pro
Zlínský kraj“ formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 094410-P01 až č. 0944-10-P09 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0944-10-P10 a
současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje a na
stránkách www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Petr Lesa, Mgr. Petra Pilčíková,
Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Ing. Petr Zahálka, Ing.
David Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Petr Lesa, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Milan Filip,
Ing. David Mareček, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Libor Fusek,
Ing. Jitka Homolková, Ph.D., MBA, RNDr. Jan Vaněk, Ing. Pavel Grebeníček, Ing.
David Neulinger;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Vypracování analytických dokumentů pro Zlínský kraj" dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 15.11.2010.
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9.

Školství - dodatky investičních záměrů - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R19/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
610/3/150/245/07/09 – 01/08/10 „Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm – realizace úsporných opatření“ dle přílohy č. 0946-10P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
608/3/150/243/07/09 – 02/08/10 „Realizace opatření úspor energie na Střední
škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště“ dle přílohy č. 094610-P02;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
604/3/150/239/07/09 – 02/08/10 „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – zateplení 2
budov“ dle přílohy č. 0946-10-P03.

10.

Školství - SOU Uherský Brod - dodatek investičního záměru OP Životní
prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0805/R19/10

schvaluje
dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
609/3/150/244/07/09-02/09/10, s názvem "SOU Uherský Brod - Realizace opatření
úspor energie na SOU Uherský Brod" dle přílohy č. 0947-10-P01 o celkových
nákladech 8.235.000 Kč.

11.

Zdravotnictví - KNTB - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0806/R19/10

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
618/3/170/103/07/09 - 02/09/10 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova 25 pracoviště angiografie" dle přílohy č. 0945-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0162/2010 dle přílohy č. 0945-10-P02;
3. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace mezi Zlínským
krajem a společností LT PROJEKT a. s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 29220785,
dle přílohy č. 094510-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit realizaci
investičního záměru "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova 25 - pracoviště
angiografie" v části 2. etapa, v termínu do 28.02.2011;
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2. vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit
technické podklady zdravotnické technologie pro pracoviště angiografie v termínu
do 30.09.2010.

12.

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0807/R19/10

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
621/3/100/078/08/09 - 01/09/10 s názvem: "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zborovice – Stavební úpravy Starého zámku" dle příloh č. 0941-10-P01
a č. 0941-10-P02.

13.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R19/10

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 II" dle přílohy č. 0943-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně - projektová dokumentace interiéru II", kterou předložil
uchazeč City Work s. r. o., se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6Hradčany, IČ 28181760;
2. uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace interiéru na akci
Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně s uchazečem City Work s. r. o., se
sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6-Hradčany, IČ 28181760, dle přílohy
č. 0943-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu na zpracování
projektové dokumentace interiéru na akci Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve
Zlíně s vybraným uchazečem City Work s. r. o., se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7,
160 00 Praha 6-Hradčany, IČ 28181760, dle přílohy č. 0943-10-P02 v termínu do
30.10.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit prostřednictvím společnosti RTS, a. s., se
sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843, 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
30.12.2010.
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14.

Veřejná zakázka "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R19/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.08.2010 č. 0692/R17/10 - část jmenuje,
bod 3, kterým Rada Zlínského kraje jmenovala hodnoticí komisi ve složení: Ing.
Jaroslav Drozd, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Petr Hradecký, Ing. Petr Vrbka, Mgr.
Milan Filip, Ing. Emilie Slavíková, Ing. Zdeněk Procházka a náhradníky - Lenka
Cyrnerová, DiS., Ing. Jana Koldová, Ing. Věra Fuksová, Martina Hromečková, DiS.;
jmenuje
hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Petr
Hradecký, Ing. Petr Vrbka, Mgr. Milan Filip, Ing. Emilie Slavíková, Ing. Zdeněk
Procházka, a náhradníky - Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Josef Slovák, Ing. Hana
Příleská, Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. Jana Koldová, Ing. Věra Fuksová, Ing.
Tomáš Marek.

15.

Doprava - dodatky IZ a žádosti o dotace MMR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R19/10

schvaluje
dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 716/3/110/152/08/10-01/09/10 "Silnice
II/432: Koryčany - Jestřabice, sesuv" o celkových nákladech 6.798.000 Kč vč.
DPH, dle přílohy č. 0932-10-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru č. 715/3/110/151/08/10-01/09/10 "Silnice
III/49728: Mistřice - Javorovec, sesuv" o celkových nákladech 1.756.000 Kč vč.
DPH, dle přílohy č. 0932-10-P04;
3. dodatek č. 1 investičního záměru č. 717/3/110/153/08/10-01/09/10 "Silnice
II/496: Bojkovice, opěrná zeď" o celkových nákladech 5.374.000 Kč vč. DPH, dle
přílohy č. 0932-10-P06;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství podat žádosti o poskytnutí
dotací z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní
nebo jinou pohromou" na Ministerstvo pro místní rozvoj v termínu do 15.10.2010:
1. na akci "Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice, sesuv", dle přílohy č. 0932-10P07,
2. na akci "Silnice III/49728: Mistřice - Javorovec, sesuv", dle přílohy č. 0932-10P08,
3. na akci "Silnice II/496: Bojkovice, opěrná zeď", dle přílohy č. 0932-10-P09.
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16.

Úprava výdajů programového fondu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R19/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0159/2010 dle přílohy č. 0948-10-P01.

18.

Projekt "PRO AMICIS MUSAE" 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R19/10

schvaluje
1. udělení ocenění "PRO AMICIS MUSAE" za významný a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu Mgr. Heleně Chybové, bytem Okružní 4699, 760 05 Zlín,
za soustavnou práci na záchranných archeologických výzkumech a literární
činnost;
2. poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Mgr. Heleně Chybové, bytem
Okružní 4699, 760 05 Zlín;
3. poskytnutí věcného daru - bronzové plastiky ve tvaru svitku v hodnotě 20.000 Kč
Mgr. Heleně Chybové, bytem Okružní 4699, 760 05 Zlín.

19.

Schválení nových smluv o výpůjčce pro provozování poboček Krajské
knihovny Františka Bartoše

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R19/10

bere na vědomí
zrušení podvýpůjčkových smluv mezi statutárním městem Zlín a Krajskou
knihovnou Františka Bartoše, p. o., ve Zlíně na podvýpůjčky prostor pro
provozování poboček knihovny dle přílohy č. 0961-10-P01;
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín, IČ 00283924, a
Krajskou knihovnou Františka Bartoše, p. o., IČ 70947422, na:
- výpůjčku místnosti o výměře 24 m2 v objektu č. p. 53 Zlín-Velíková dle přílohy č.
0961-10-P02,
- výpůjčku místnosti o výměře 20 m2 v objektu č. p. 68 Zlín-Louky nad Dřevnicí dle
přílohy č. 0961-10-P03,
- výpůjčku místnosti o výměře 16 m2 v objektu č. p. 68 Zlín-Lhotka dle přílohy č.
0961-10-P04,
- výpůjčku místnosti o výměře 29 m2 v objektu č. p. 119 Zlín-Jaroslavice dle přílohy
č. 0961-10-P05,
- výpůjčku místnosti o výměře 29m2 v objektu č. p. 133 Zlín-Kostelec dle přílohy č.
0961-10-P06.
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20.

Jmenování člena správní rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0814/R19/10

jmenuje
s účinností ke dni 28.09.2010 Ing. Josefa Krůželu, CSc. členem správní rady
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485.

21.

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin a Radonový program v
ČR - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0815/R19/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0154/2010 dle přílohy č. 0938-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0156/2010 dle přílohy č. 0938-10-P02.

22.

Projekt "Přeshraniční spolupráce v EVVO"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0816/R19/10

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu Přeshraniční spolupráce v
EVVO dle příloh č. 0935-10-P02 a č. 0935-10-P03;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/02/0053 včetně
jejich příloh dle příloh č. 0935-10-P04 a č. 0935-10-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Přeshraniční spolupráce v EVVO" v souladu se smlouvou o poskytnutí finančního
příspěvku č. CZ/FMP/02/0053 včetně jejich příloh dle příloh č. 0935-10-P04 a č.
0935-10-P05 v termínu do 30.09.2011.

23.

Sociální služby - změna objemu prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0817/R19/10

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2010 o 15.057 Kč na
konečnou výši 3.295.057 Kč u příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb
Domov s chráněným bydlením Zlín, IČ 70850887, dle přílohy č. 0955-10-P01.
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24.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0818/R19/10

schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně
terapeutické dílny ve Zlínském kraji III“ z důvodu, že nebyla podaná žádná
nabídka;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících
s ukončením veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb sociálně
terapeutické dílny ve Zlínském kraji III“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 30.10.2010.

25.

PF05-09 Podprogram na podporu integrace romské komunity ve Zlínském
kraji v roce 2009 - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0819/R19/10

bere na vědomí
vyhodnocení PF05-09 Podprogramu na podporu integrace romské komunity ve
Zlínském kraji v roce 2009 dle přílohy č. 0954-10-P01.

26.

Školství - investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0820/R19/10

schvaluje
plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010:
1. změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČ 00843407, dle přílohy č. 0969-10-P01;
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rudolfa
Firkušného Napajedla, IČ46311131, dle přílohy č. 0969-10-P02.

27.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0821/R19/10

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o 1.137.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 0965-10-P01,
2. rozpočtové opatření RZK/0158/2010 dle přílohy č. 0965-10-P02.
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28.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0822/R19/10

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616, a to
kopírovací stroj RICOH, inventární číslo TA 4, rok pořízení 1997, pořizovací cena
102.858,20 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

30.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0823/R19/10

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.09.2011 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
1. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574
a) zápis nového oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a
přístroje, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 30;
2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ
00851663
a) zápis nového oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 30;
b) výmaz oboru vzdělání 53-41-M/007 Zdravotnický asistent, večerní forma
vzdělávání;
3. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771
a) zápis nového oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 36;
b) zápis nového oboru vzdělání 39-41-H/01 Malíř a lakýrník, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 36;
neschvaluje
podání návrhů na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 01.09.2011 u následujících příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem:
1. Střední odborná škola Holešov, IČ 47934646
a) zápis nového oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60;
b) zápis nového oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60;
2. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491
a) zápis nového oboru vzdělání 36-44-L/51 Stavební provoz, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60;
b) zápis nového oboru vzdělání 82-41-M/11 Design interiéru, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 120;
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3. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ
00851663
a) zápis nového oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra,
kombinovaná forma vzdělávání, tříletý obor vzdělání, nejvyšší povolený počet
studentů v oboru 40;
4. Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928
a) zápis střední školy (jako nového druhu školy), nejvyšší povolený počet žáků 20;
b) zápis nového oboru vzdělání 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 20;
c) změna stávajícího názvu školy na „Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Valašské Meziříčí“;
5. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní umělecké školy o 80 žáků,
ze stávajících 1700 na 1780 žáků;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených schválených změn v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 30.09.2010.

31.

Veřejná zakázka „Řešení systému správy a plánování zdrojů Krajského úřadu
Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0824/R19/10

schvaluje
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Řešení systému správy a plánování
zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje“ na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm.
e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
vedoucímu Odboru investic pověřit společnost RTS, a. s., k tomu, aby na základě
rozhodnutí dle přílohy č. 0934-10-P01 vypracovala oznámení o zrušení zadávacího
řízení veřejné zakázky „Řešení systému správy a plánování zdrojů Krajského
úřadu Zlínského kraje“ a realizovala všechny potřebné úkony související s
ukončením této zakázky v termínu do 31.10.2010.

32.

Projekt "Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R19/10

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Zefektivnění řízení lidských
zdrojů na KÚZK" dle příloh č. 0939-10-P01 a č. 0939-10-P02;
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souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 21/57 na
zabezpečení realizace projektu "Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK",
vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem vnitra ČR, ve znění přílohy č.
0939-10-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK" v souladu s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace č. 21/57 a jeho přílohami v termínu do 30.09.2012.

33.

Záměr pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R19/10

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově vedené pod číslem 1/7 stojící na
pozemku p. č. st. 6441 zapsaných v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro
obec Zlín a k. ú. Zlín dle přílohy č. 0940-10-P01.

34.

Dohoda o ukončení nájemního vztahu se společností KAJATEX CZECH s. r.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0827/R19/10

schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu mezi Zlínským krajem a
společností KAJATEX CZECH s. r. o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČ
29013453, dle přílohy č. 0971-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0062/2010 dle
přílohy č. 0971-10-P03.

35.

Rozpočtové opatření - Otevřené brány

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R19/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0160/2010 dle přílohy č. 0972-10-P01.
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36.

Účelová investiční dotace z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R19/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0161/2010 dle přílohy č. 0973-10-P01;
2. navýšení účelové investiční dotace poskytnuté Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, na rok 2010 o částku 25.552.633,40 Kč
na celkovou výši 189.123.557,72 Kč Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 70934860.

37.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice, a. s. - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R19/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Realizace opatření
úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. – Rozvody vody a
ochrana proti legionele“ dle přílohy č. 0975-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč SYNER Morava, a. s., 1.
máje 532, 767 01 Kroměříž, IČ 63493675;
2. uzavření smlouvy s uchazečem SYNER Morava, a. s., 1. máje 532, 767 01
Kroměříž, IČ 63493675, dle přílohy č. 0975-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybraným uchazečem
dle přílohy č. 0975-10-P02 v termínu do 31.10.2010.

Zlín 20. září 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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