R21/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 15.10.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0872/R21/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1060-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0227/R05/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá Ing.
Haně Příleské, člence rady, v termínu do 18.10.2010, předložit Radě Zlínského
kraje ke schválení závěry z auditů projednané na jednotlivých valných hromadách.“
- na termín plnění 29.11.2010;
2. usnesení č. 0557/R15/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve
Zlíně - technický dozor stavebníka" v termínu do 18.10.2010.“ - na termín plnění
29.11.2010;
3. usnesení č. 0775/R18/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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..“ - na termín plnění 29.11.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0873/R21/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) celostátní konferencí „Škola ve firmě - firma ve škole“ pořádanou Zlínským
krajem ve dnech 20. - 21. října v Uherském Brodě;
b) Memoriálem MUDr. Josefa Podmolíka v půlmaratonu a in-line pořádaným
občanským sdružením Speedskating club Otrokovice, IČ 27622374, dne 6.
listopadu 2010;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč společnosti Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČ 25513885,
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na pořádání IV. ročníku festivalu humoru a vína "Otrokovické frkobraní" dne 6.
listopadu 2010;
b) ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Speedskating club Otrokovice, IČ
27622374, na pořádání Memoriálu MUDr. J. Podmolíka v půlmaratonu a in-line
dne 6. listopadu 2010;
c) ve výši 30.000 Kč společnosti ANDREA s. r. o., IČ 46977554, na pořádání II.
ročníku RallyShow Uherský Brod dne 13. listopadu 2010;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0179/2010, dle přílohy č. 1046-10-P02.

3.

Návrh rozpočtu ZK na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0874/R21/10

bere na vědomí
návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 1041-10-P01;
ukládá
vedoucím odborů Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provést dle pokynu
Odboru ekonomického v termínu do 20.10.2010 následující úkony:
1. zpracovat podrobný rozpis rozpočtu,
2. stanovit závazné vztahy rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 k jednotlivým
subjektům v souladu se směrnicí SM/52/01/10.

4.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0875/R21/10

ukládá
1. Základní škole a Mateřské škole Valašské Meziříčí, Křižná 782, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 70238928, za porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění platném do
01.04.2009, odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 36.964 Kč, dle platebního
výměru na odvod č. 7/2010 uvedeného v příloze č. 1044-10-P03 a penále ve výši
27.076 Kč dle platebního výměru na penále č. 3/2010 uvedeného v příloze č.
1044-10-P04. Dále pak za porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, odvod
do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 45.170 Kč, dle platebního výměru na odvod č.
8/2010 uvedeného v příloze č. 1044-10-P05;
2. Základní škole praktické a Základní škole speciální Bystřice pod Hostýnem, Pod
Dubíčkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 70859957, za porušení
rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu
ve znění platném do 01.04.2009, odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 88.359
Kč, dle platebního výměru na odvod č. 9/2010 uvedeného v příloze č. 1044-10-P07
a penále ve výši 66.866 Kč dle platebníhovýměru na penále č. 4/2010 uvedeného
v příloze č. 1044-10-P08. Dále pak za porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, odvod
do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 62.584 Kč, dle platebního výměru na odvod č.
10/2010 uvedeného v příloze č. 1044-10-P09;
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3. Střední průmyslové škole Otrokovice, tř. Tomáše Bati 331, 765 02 Otrokovice,
IČ 61716677, za porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 379 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 11/2010
uvedeného v příloze č. 1044-10-P12;
4. Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 424/37, 769 01 Holešov, IČ
47935774, za porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 11.135 Kč, dle platebního výměru na odvod č. 12/2010
uvedeného v příloze č. 1044-10-P14.

5.

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0876/R21/10

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemku p. č. 492/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Dřínov u
Kroměříže, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 327220_3/2010,
- 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 1.600 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN včetně opěrného bodu - sloupu na pozemku p. č. 1210, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Stupava, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 196-236/2007,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN a
sloupu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.900 Kč + DPH.

6.

Záměry převodů nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0877/R21/10

schvaluje
záměry bezúplatných převodů nemovitostí
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:

včetně

veškerých

součástí

a

1. pozemků:
- p. č. 1208/2, ostatní plocha, o výměře 265 m2,
- p. č. 1208/3, ostatní plocha, o výměře 297 m2,
- p. č. 1208/4, ostatní plocha, o výměře 2103 m2;
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 738-8703/2009
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odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec;
2. pozemků:
- p. č. 1209/2, ostatní plocha, o výměře 1106 m2,
- p. č. 1209/12, ostatní plocha, o výměře 67 m2.
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 737-8702/2009
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec;
3. pozemků:
- p. č. 6382/41, ostatní plocha,
- p. č. 6382/42, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla;

7.

Veřejná zakázka - Rámcová smlouva „Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu“
- zrušení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0878/R21/10

ruší
usnesení č. 0744/R18/10 ze dne 06.09.2010;
bere na vědomí
zprávu společnosti RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno dle přílohy č.
1040-10-P01;
schvaluje
zrušení zadávacího řízení z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v
zadávacím řízení pokračoval, dle přílohy č. 1040-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci, prostřednictvím společnosti RTS, a. s.,
se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, 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 15.11.2010.

8.

Projekt "Krajské kulturní a vzdělávací centrum" - model efektivního řízení,
projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0879/R21/10

bere na vědomí
1. model efektivního řízení Krajské kulturního a vzdělávacího centra ve znění dle
přílohy č. 1035-10-P01;
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2. situační zprávu o průběhu akce Krajské kulturní a vzdělávací centrum k
30.09.2010 dle přílohy č. 1035-10-P02;
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve
Zlíně" mezi Zlínským krajem a:
1. statutárním městem Zlín, 00283924, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, a
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, se sídlem nám. T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1035-10-P03;
2. společností Alpiq Zlín s. r. o., IČ 27406679, se sídlem tř. T. Bati 650, 760 01
Zlín, dle přílohy č. 1035-10-P04;
3. společností Obchodní centrum Zlín, a. s., IČ 25533487, se sídlem Řehořova
908/4, 130 00 Praha 3-Žižkov, dle přílohy č. 1035-10-P05.

10.

Zdravotnictví - nemocnice ZK - technické zhodnocení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0880/R21/10

vyjadřuje souhlas
1. se změnou č. 2 plánu investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje
pronajatém Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, pro rok 2010, dle přílohy č.
1033-10-P02;
2. se změnou č. 1 plánu investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje
pronajatém Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, pro rok 2010, dle
přílohy č. 1033-10-P04;
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
701/2/170/121/06/10 - 01/10/10 "Kroměřížská nemocnice a. s. - stavební úpravy
strojoven ÚT včetně instalace MaR" dle přílohy č. 1033-10-P05,
2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se
změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu č. D/0320/2010/INV
na akci: "Kroměřížská nemocnice a. s. - stavební úpravy strojoven ÚT včetně
instalace MaR", mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 103310-P06,
3. realizaci technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého Krajské
nemocnici T. Bati, a. s. pod názvem "KNTB, a. s. - budova 20 - stavební úpravy pro
ultrazvuk" a jeho odpisování po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s, IČ 27661989, v celkové výši 185.000 Kč vč. DPH dle
přílohy č. 103310-P04.

11.

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0881/R21/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky
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s názvem „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – Výstavba interní kliniky – zpracování
PD" dle přílohy č. 1039-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější společné nabídky, kterou předložili uchazeči LT PROJEKT a.
s., se sídlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČ 29220785, a CENTROPROJEKT
a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín;
2. uzavření smlouvy s uchazeči LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 2619/45,
616 00 Brno, IČ 29220785, a CENTROPROJEKT a. s., Štefánikova 167, 760 30
Zlín dle přílohy č. 1039-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu s vybranými uchazeči,
dle přílohy č. 1039-10-P02 v termínu do 29.11.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. –
Výstavba interní kliniky – zpracování PD“ plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do 31.12.2010.

12.

Zdravotnictví - KNTB a. s. - Výstavba parkovacího domu - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0882/R21/10

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce „Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. Zlín Výstavba parkovacího domu“ dle přílohy č. 1031-10P01;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo s uchazečem ve sdružení "Sdružení - Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. Zlín Výstavba parkovacího domu" ustanoveného smlouvou
o sdružení uzavřenou mezi společnostmi POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám
3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389, a TM Stav spol. s r. o., se sídlem Jasenice č. p.
729, 755 01 Vsetín, IČ 48399477, dle přílohy č. 1031-10-P03.

13.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - technické zhodnocení
majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0883/R21/10

vyjadřuje souhlas
s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatém
Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, na rok 2010, dle přílohy č. 103710-P02;
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schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
725/3/170/127/10/10 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - přípojka topné vody pro
VS 22" dle přílohy č. 1037-10-P03,
2. realizaci technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici a. s. pod názvem "Uherskohradišťská nemocnice a.
s. - přípojka topné vody pro VS 22" a jeho odpisování po dobu nájmu ve smyslu §
28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, Uherskohradišťskou nemocnicí a. s, IČ 27660915, v celkové výši
2.539.000 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1037-10-P03.

14.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice, a. s. - příprava projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0884/R21/10

bere na vědomí
1. situační zprávu o stavu přípravy realizace investiční akce "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. - Centrální objekty - I. etapa" - dle přílohy č. 1038-10-P09;
2. soubor opatření a kroků směřujících k realizaci investiční akce prostřednictvím
dvou investorů v souladu se schváleným investičním záměrem ve znění dodatku č.
2 dle přílohy č. 1038-10-P10;
doporučuje
Uherskohradišťské nemocnici,a. s., zajistit součinnost a realizovat potřebné úkony,
které povedou k převzetí investorství stavebních objektů (SO 15 - Přestavba části
objektu 14, SO 17 - Centrální objekt a SO 18 - Centrální objekt- propojovací krček
k objektu 14) a provozních souborů (PS 01 - Zdravotnická technologie, PS 02 Klimatizace, vzduchotechnika a zdroj chladu, PS 04 - Měření a regulace, PS 05 EPS, PS 06.2 - Medicinální plyny, PS 07 - Zdroj hygienické páry), definovaných
projektovou dokumentací v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru;
schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1. etapa – demolice budov č. 5, 10 a 42“ formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 1038-10-P01 až č.
1038-10-P05 a č. 1038-10-P08 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 1038-10P06 a současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec,
Martina Hromečková, Dis., a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. František
Mikeštík, Ing. David Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Marek Slabý, Ing. Milan Hudec,
Ing. Karol Muránsky, Martina Hromečková, DiS., Ing. Pavel Lečbych, a náhradníky
- Lenka Cyrnerová, DiS., Roman Hlaváč, Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše
Miklíková, Ing. David Neulinger;
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zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1. etapa
– demolice budov č. 5, 10 a 42“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 103810-P07;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic dopracovat harmonogram postupu přípravy a
realizace akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Centrální objekt - I. etapa" s
ohledem na rozdělení akce mezi dva investory – Zlínský kraj a Uherskohradišťskou
nemocnici a. s., v termínu do 29.11.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit potřebnou koordinaci procesů, nezbytných
majetkoprávních úkonů a správních rozhodnutí ve smyslu dodatku č. 2 investičního
záměru č. 534/3/170/085/09/08, na základě kterých dojde k realizaci investiční
akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1. etapa" v termínu
do 30.06.2011;
3. vedoucím dotčených odborů Krajského úřadu Zlínského kraje poskytnout
součinnost za účelem rozdělení investiční akce "Uherskohradišťská nemocnice a.
s. - Centrální objekty - I. etapa" mezi dva investory - Zlínský kraj a
Uherskohradišťskou nemocnici a. s., v termínu do 30.06.2011;
4. vedoucímu Odboru investic ustanovit koordinační a řídící tým, který bude
zajišťovat součinnost v průběhu přípravy a realizace investiční akce mezi oběma
investory - Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., v termínu do
29.11.2010;
5. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu plnou moc pro společnost RTS,
a. s., k veřejné zakázce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1.
etapa – demolice budov č. 5, 10 a 42“, v termínu do 01.11.2010;
6. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt 1. etapa – demolice budov č. 5, 10 a 42“ Radě Zlínského kraje k rozhodnutí, v
termínu do 13.12.2010;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním přípravy a realizace akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Centrální objekt - 1. etapa – demolice budov č. 5, 10 a 42“.

15.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice, a. s. - dodávka stavby OP
Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0885/R21/10

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce:
"Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. –
Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody" dle příloh č.
1030-10-P01 a č. 1030-10-P02;
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby uzavřené s uchazečem
ve sdružení s názvem Sdružení pro realizaci opatření úspor energie v areálu
Uherskohradišťské nemocnice - účastníci sdružení SYNER Morava, a. s., AVOS
VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o., a Rozvody tepla, spol. s r. o., dle
přílohy č. 1030-10-P03.

16.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0886/R21/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
553/3/100/073/02/09 - 01/10/10 s názvem: "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice - zlepšení kvality bydlení - přístavba." dle příloh č. 1034-10P01 a č. 1034-10-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1820/2010/INV mezi Zlínským
krajem a společností SYNER Morava, a. s., IČ 63493675, se sídlem 1. máje 532,
767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 1034-10-P03;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1819/2010/INV mezi Zlínským
krajem a společností SMO, a. s., IČ 42339839, se sídlem Zlínská 172, 765 02
Otrokovice, dle přílohy č. 1034-10-P04.

17.

Zpráva o ukončení realizace projektu ROP 4.2 - I. etapa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0887/R21/10

bere na vědomí
zprávu o ukončení realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského
kraje 2007-2013 - I. etapa" dle příloh č. 1036-10-P01 a č. 1036-10-P02
spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Střední
Morava, oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

18.

Memorandum o koordinované spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a
využití dopravní infrastruktury ve Zlínském a Olomouckém kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0888/R21/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0448/R12/10 ze dne 24.05.2010, kterým Rada
Zlínského kraje souhlasila s návrhem MEMORANDA o koordinované spolupráci při
řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury ve Zlínském a
Olomouckém kraji, dle přílohy č. 0531-10-P01;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření MEMORANDA o koordinované
spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury ve
Zlínském a Olomouckém kraji, mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, IČ
60609460, dle přílohy č. 1024-10-P01.

19.

Pořízení studií a projektů v dopravě - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0889/R21/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0175/2010 dle přílohy č. 1025-10-P01.

20.

Projekt "Výstavou ke spolupráci a poznání"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0890/R21/10

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Výstavou ke spolupráci a
poznání" dle příloh č. 1049-10-P01 a č. 1049-10-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění spolufinancování projektu
"Výstavou ke spolupráci a poznání" ve výši 87.893 Kč předkladateli projektu
Hvězdárně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČ 00098639.

21.

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0891/R21/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0176/2010 dle přílohy č. 1047-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0180/2010 dle přílohy č. 1047-10-P05;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu - poskytnutí dotace z Evropských
strukturálních fondů a státního rozpočtu na rok 2010 ve výši 485.969 Kč
příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ
70850917, dle přílohy č. 1047-10-P02.
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23.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR a změna závazného objemu prostředků na
platy na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0892/R21/10

schvaluje
1. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2010 u příspěvkové
organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, IČ 00851710, o 16.418 Kč na celkovou výši 8.629.338 Kč, dle přílohy č.
1052-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0181/2010 dle přílohy č. 1052-10-P04;
bere na vědomí
navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2010 u
příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, o 17.280 Kč na celkovou výši 605.952 Kč, dle
přílohy č. 1052-10-P05.

24.

Zdravotnictví - dodatky ke smlouvám o nájmu a o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0893/R21/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0080/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo
nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 1050-10-P01;
2. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0081/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1050-10-P02,
3. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0079/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1050-10-P03,
4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0403/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 26871068, dle přílohy č. 1050-10-P04,
5. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0101/2008/EKO uzavřené
mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 1050-10-P05;
6. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0405/2009/ZD uzavřené mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1050-10-P06;
7. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. O/0517/2006/EKO uzavřené
mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/73, 767 55
Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1050-10-P07,
8. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0442/2007/SZD uzavřené
mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762
75 Zlín, IČ 26871068, dle přílohy č. 1050-10-P08,
9. rozpočtové opatření ZZK/0065/2010 dle přílohy č. 1050-10-P09.
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25.

Rozšíření Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotně postižené

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0894/R21/10

schvaluje
rozšíření Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotně postižené o dva členy;
jmenuje
s účinností od 16. října 2010 nové členy Komise Rady Zlínského kraje pro
zdravotně postižené: Mgr. Jana Uherku – předsedu Krajské rady osob se
zdravotním postižením a Mgr. Janu Chovancovou – vedoucí odboru sociálních
věcí.

26.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0895/R21/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0177/2010 dle přílohy č. 1055-10-P01.

27.

Školství - investiční fond, převod z rezervního fondu, investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0896/R21/10

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
724/2/150/277/10/10 s názvem "Střední odborné učiliště Uherský Brod - Nákup
konvektomatu" o celkových nákladech 725.000 Kč dle příloh č. 1054-10-P02 až č.
1054-10-P04;
2. plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2010:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, IČ
60371684, dle přílohy č. 1054-10-P01;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, dle přílohy č. 1054-10-P05;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, IČ
00851906, dle přílohy č. 1054-10-P07;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu:
1. příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, ve
výši 822.000 Kč;
2. příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, ve výši
230.000 Kč;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha
1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, výkonem funkce investora a zajištěním
úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
"Střední odborné učiliště Uherský Brod - Nákup konvektomatu.

29.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0897/R21/10

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843393, a to telefonní ústřednu MEGA II a fax Panasonic KXF90, inventární číslo 58-5/382, rok pořízení 1996, pořizovací cena 107.950 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

30.

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0898/R21/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Výběr dodavatele výpočetní techniky“ dle přílohy č. 1059-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ
46992308;
2. uzavření rámcových smluv s uchazečem IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se
sídlem Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 1059-10-P02 a
1059-10-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 1059-10-P02 v termínu do 13.12.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Výběr dodavatele výpočetní techniky"
plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v termínu do 31.12.2010;
3. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu seznámit dotčené organizace
Zlínského kraje s výsledkem veřejné zakázky, v termínu do 31.12.2010;
4. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu průběžně zajišťovat součinnost
jednotlivých dotčených organizací Zlínského kraje při přípravě podkladů pro
pořizování konkrétních dodávek výpočetní techniky a průběžně vyzývat vybraného
uchazeče k podání nabídky na konkrétní dodávku výpočetní techniky, v termínu do
13.12.2013.
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31.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0899/R21/10

schvaluje
stanovisko ke změně v rejstříku škol a školských zařízení požadované Střední
školou hotelovou Zlín, s. r. o., Dřevnická 1788, 760 01 Zlín, IČ 25327755, ve znění
přílohy č. 1056-10-P02.

32.

Uzavření kupní smlouvy se společností SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0900/R21/10

schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností SAMOHÝL MOTOR
ZLÍN a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165, dle přílohy
č. 1028-10-P01.

33.

Uzavření dodatků k podnájemním smlouvám se subjekty ve 22. budově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0901/R21/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.
0/0382/2007/KŘ a úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., tř. T.
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 27688313, dle přílohy č. 1027-10-P01;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.
0/0198/2008/KŘHS a úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s., J. A. Bati
5520, 760 01 Zlín, IČ 28273796, dle přílohy č. 1027-10-P02;
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.
D/1078/2007/KŘ a úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p.
s., tř. Tomáše Bati - areál Svit bud. č. 22, 760 01 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č.
1027-10-P03;
4. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor a úhradě
služeb č. 0/0319/2007/KŘ spojených s jejich užíváním uzavřené mezi Zlínským
krajem a Regionální radou soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 40b, 779 00
Olomouc, IČ 75084911, dle přílohy č. 1027-10-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0064/2010 dle
přílohy č. 1027-10-P05.
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34.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0902/R21/10

vyjadřuje souhlas
1. se změnou č. 3 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 1053-10P05,
2. se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 105310-P06,
3. se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 1053-10P07,
4. se změnou č. 2 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 1053-10-P08,
5. s proplacením nákladů na opravy dle části 1.-4. tohoto usnesení, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči
Zlínskému kraji vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba
nájemného);
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0178/2010 dle přílohy č. 1053-10-P13,
2. dodatek č. 1 požadavku na opravu majetku Zlínského kraje č.
671/2/170/116/02/010 - 01/10/10 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - oprava výtahu
V2 - výměna dožitého výtahu" Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 1053-10-P14, o celkových nákladech
1.480.000 Kč;
3. dodatek č. 1 požadavku na opravu majetku Zlínského kraje č.
668/2/170/114/01/10 - 01/10/10 "Kroměřížská nemocnice a. s., Kroměříž - výměna
izolačně nevyhovujících oken" Kroměřížské nemocnice, a. s., Havlíčkova 600/73,
767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 105310-P16, o celkových nákladech
1.375.000 Kč.

35.

Veřejná zakázka "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2011"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0903/R21/10

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup a dodávka zemního plynu pro
odběrná místa Zlínského kraje na rok 2011“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění na Energetické burze organizované Českomoravskou komoditní burzou
Kladno, ve znění přílohy č. 1026-10-P01,
2. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 1026-10-P02 mezi
Zlínským krajem a organizacemi Zlínského kraje uvedenými v příloze č. 1026-10P03,
3. uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi
Zlínským krajem a společností FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040,
272 01 Kladno, IČ 26439573, ve znění příloh č. 1026-10-P04 až č. 1026-10-P06;
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zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
společnost FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ
26439573, k provádění úkonů dle plné moci ve znění přílohy č. 1026-10-P05;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek: Libor Lukáš, Ing. Jaroslav Drozd, Ing.
Petr Hradecký, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková, a náhradníky: Mgr.
Josef Slovák, Milena Kovaříková, Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Pavel Hrubec a Ing.
Jan Vidomus;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací
ceny za budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či
opakování aukce v případě nevyhovujících nabídek;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit koordinaci všech potřebných úkonů
souvisejících s průběhem veřejné zakázky „Nákup a dodávka zemního plynu pro
odběrná místa Zlínského kraje na rok 2011“ plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle smlouvy o
zprostředkování burzovních komoditních obchodů, v termínu do 15.12.2010;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých
dotčených organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p.
s., s cílem připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost
dotčených odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s
výsledkem veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k
veřejné zakázce "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2011", v termínu do 15.12.2010;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči
k veřejné zakázce "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2011" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.

36.

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0904/R21/10

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
628/3/100/080/09/09-02/10/10 s názvem „Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm - rekonstrukce hygienických jader“, dle příloh č. 1061-10-P01 a č.
1061-10-P02;
2. zadání veřejné zakázky na akci „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm –
rekonstrukce hygienických jader“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění
příloh č. 1061-10-P03 až č. 1061-09-P08;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana
Chovancová, Ing. Tomáš Záhora, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing.
František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Ing. Hana Zarembová, Martina
Hromečková, DiS.;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce hygienických jader“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v termínu do 15.11.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 15.11.2010.

37.

Veřejná zakázka "Silnice III/4221: Velehrad - Salaš, sesuv" - zhotovení stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0905/R21/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Silnice III/4221:
Velehrad - Salaš, sesuv“ - zhotovení stavby dle přílohy č. 1062-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče IMOS group s. r. o., se sídlem Tečovice
353, 763 02 Zlín 4, IČ 27756971;
2. uzavření smlouvy s uchazečem IMOS group s. r. o., se sídlem Tečovice 353,
763 02 Zlín 4, IČ 27756971, dle přílohy č. 1062-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 1062-10-P02, v termínu do 15.11.2010.

38.

Veřejná zakázka "Silnice III/4276: Polešovice, sesuv" - zhotovení stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0906/R21/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Silnice III/4276:
Polešovice, sesuv“ - zhotovení stavby dle přílohy č. 1063-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.
r. o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.,
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455, dle přílohy č.
1063-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 1063-10-P02, v termínu do 15.11.2010.
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39.

Doprava - investiční záměr Petrůvka-Slavičín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0907/R21/10

schvaluje
A) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
728/3/110/158/10/10 "Silnice II/493: Petrůvka - Slavičín, sesuv" o celkových
nákladech 8.308.000 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1064-10-P02;
B) uzavření příkazní smlouvy k akci "Silnice II/493: Petrůvka-Slavičín, sesuv" mezi
Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, dle přílohy č. 1064-10-P03;
C) rozpočtové opatření č. RZK/0183/2010, dle přílohy č. 1064-10-P04;
pověřuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem
funkce investora a zajištěním přípravy a realizace akce "Silnice II/493: PetrůvkaSlavičín, sesuv";
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce "Silnice III/493: Petrůvka-Slavičín, sesuv"
na základě příkazní smlouvy, dle přílohy č. 1064-10-P03a.

40.

Doprava - investiční záměry a příkazní smlouvy, změna IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0908/R21/10

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. č. 726/3/110/156/10/10 "Silnice III/4276: Polešovice, sesuv" o celkových
nákladech 3.306.000 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1065-10-P02;
2. č. 727/3/110/157/10/10 k provedení díla "Silnice III/4221: Velehrad-Salaš,
sesuv", o celkových nákladech 6.254.000 Kč, dle přílohy č. 1065-10-P04;
B. uzavření příkazní smlouvy:
1. k akci "Silnice III/4276: Polešovice, sesuv" mezi Zlínským krajem a příspěvkovou
organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy č. 1065-10P05;
2. k akci "Silnice III/4221: Velehrad-Salaš, sesuv" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 1065-10-P06;
C. rozpočtové opatření:
1. č. RZK/0182/2010, dle přílohy č. 1065-10-P07;
2. č. RZK/0185/2010, dle přílohy č. 1065-10-P11;
D. změnu č. 6 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2010, dle přílohy č. 106510-P09;
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pověřuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem
funkce investora a zajištěním přípravy a realizace akce:
a) "Silnice III/4276: Polešovice, sesuv",
b) "Silnice III/4221: Velehrad-Salaš, sesuv";
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce:
a) "Silnice III/4276: Polešovice, sesuv" na základě příkazní smlouvy, dle přílohy č.
1065-10-P05a,
b) "Silnice III/4221: Velehrad-Salaš, sesuv" na základě příkazní smlouvy, dle
přílohy č. 1065-10-P06a;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0066/2010, dle přílohy č. 1065-10-P08;
2. snížení investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, o částku 6.785.000 Kč na novou výši 124.078.000 Kč.

Zlín 15. října 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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