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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 22. zasedání dne 01.11.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0909/R22/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1105-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0824/R19/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje
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.“ - na termín plnění
13.12.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0910/R22/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad odborným
seminářem Územní plánování a Geografické informační systémy (ÚP-GIS)
pořádaným Českou asociací pro geoinformace, o. s., IČ 65999371, ve dnech 18.19. listopadu 2010 v Uherském Hradišti;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč České asociaci pro geoinformace, o. s., IČ 65999371, na
pořádání odborného semináře Územní plánování a Geografické informační
systémy ve dnech 18.-19.11.2010 v Uherském Hradišti,
b) ve výši 10.000 Kč Klubu vojenské historie - Army park Slavičín, o. s., IČ
27035913, na instalaci a odhalení pamětní desky Marie Kostkové a jejího bratra
Vincence dne 30.10.2010 v Návojné;
c) ve výši 10.000 Kč Miroslavu Naučovi, IČ 70469644, na pořádání koncertu
Zdounečanky a Mistřiňanky dne 14.11.2010 ve Zdounkách;
2. úhradu věcných nákladů ve výši 24.000 Kč ve prospěch Dívčího saxofonového
orchestru Luhačovice, IČ 49157191, na dopravu tohoto orchestru do Prahy a zpět
na vystoupení u příležitosti oslav státního svátku dne 28.10.2010, která bude
provedena přímo dopravci Františku Zichovi, IČ 41579437, na základě objednávky
Zlínského kraje.
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3.

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0911/R22/10

schvaluje
1. 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 podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku
p. č. 970/87, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Malenovice u Zlína, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2185-112/2008,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního vedení komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 760/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Buchlovice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1591-238_1/2010,
- 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 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN včetně opěrného bodu - sloupu na pozemku p. č. 6461/1, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 4028-130/2010,
- 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 7.900 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 nadzemního
vedení NN na pozemcích p. č. 3612, ostatní plocha/silnice a p. č. 3547/2, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Halenkovice, včetně opěrného bodu - sloupu na pozemku p.
č. 3547/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Halenkovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1056-29/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky 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 4.500 Kč + DPH;
5. 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
VN a NN včetně opěrného bodu - sloupová trafostanice na dvou sloupech, vše na
pozemku p. č. st. 830, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Ostrožské Předměstí, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 870-107_2/2010,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN a NN a
opěrného bodu - sloupová trafostanice na dvou sloupech,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.200 Kč + DPH;
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. 189/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Pohořelice u
Napajedel, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 448255_2/2009,
- 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 3.200 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného UniCredit Leasing CZ, a. s., se
sídlem Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, IČ 15886492, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- místění a provozování zemní kabelové přípojky VN 22 kV v pozemcích p. č.
3028/1, p. č. 3034/1, p. č. 3034/3, p. č. 3035/1, p. č. 3035/4, vše ostatní plocha v k.
ú. Nivnice a pozemku p. č. 7694/2, ostatní plocha v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemní kabelové přípojky VN 22 kV,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
8. uzavření smlouvy o nájmu pozemků p. č. 3955, zahrada, p. č. 12540/1, orná
půda, 12540/2, ostatní plocha, 12540/3, ostatní plocha, 12540/4, ostatní plocha, k.
ú.Vsetín mezi Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3,
PSČ 130 00, IČ 45797072, a Zlínským krajem jako nájemcem na dobu neurčitou
za nájemné ve výši 56.475 Kč/rok.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0912/R22/10

schvaluje
záměry bezúplatných převodů nemovitostí
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 115/5, ostatní plocha,
- p. č. 115/6, ostatní plocha,
- p. č. 115/7, ostatní plocha,
- p. č. 115/8, ostatní plocha,
- p. č. 830/42, ostatní plocha,
- p. č. 2031/3, ostatní plocha,
- p. č. 2031/4, ostatní plocha,
- p. č. 2031/5, ostatní plocha,
- p. č. 2031/7, ostatní plocha,
- p. č. 2045/5, ostatní plocha,
- p. č. 2046/8, ostatní plocha,
- p. č. 2046/11, ostatní plocha,
- p. č. 2046/12, ostatní plocha,
- p. č. 2046/16, ostatní plocha,
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- p. č. 2046/18, ostatní plocha,
- p. č. 2046/19, ostatní plocha,
- p. č. 2047/11, ostatní plocha,
- p. č. 2047/13, ostatní plocha,
- p. č. 2047/15, ostatní plocha,
- p. č. 2047/17, ostatní plocha,
- p. č. 2047/18, ostatní plocha,
- p. č. 2047/20, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 490 pro obec a k. ú. Kyselovice;
2. pozemků:
- p. č. 4545/31, ostatní plocha,
- p. č. 4545/54, ostatní plocha,
- p. č. 4545/55, ostatní plocha,
- p. č. 4545/57, ostatní plocha,
- p. č. 4545/60, ostatní plocha,
- p. č. 4545/61, ostatní plocha,
- p. č. 4578/20, ostatní plocha,
- p. č. 4578/23, ostatní plocha,
- p. č. 4578/25, ostatní plocha,
- p. č. 4578/26, ostatní plocha,
- p. č. 4578/27, ostatní plocha,
- p. č. 4578/29, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 554 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd;
3. částí pozemků:
- p. č. 15637/2, ostatní plocha,
- p. č.15637/23, ostatní plocha,
oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky, do výměry 200 m2.

5.

Převod práva hospodaření k movitému majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0913/R22/10

souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje,
a to osobní automobil VW Transporter, reg. č. ZLJ 76-84, inv. č. 31300136, poř.
cena 725.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z hospodaření Domova pro seniory
Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, do hospodaření Dětského centra
Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, na dobu, po kterou zajištění provozu
automobilu nebude vyžadovat mimořádné opravy.

7.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0914/R22/10

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
Zlínským krajem a Ústavem archeologické památkové péče Brno,veřejnou
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výzkumnou institucí, se sídlem Kaloudova 30, 614 00 Brno, IČ 48511005, dle
přílohy č. 1072-10-P01;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 1072-10-P03, umožňujícího využití
níže uvedených pozemků pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy, vybudovaných v rámci stavby „Holešov, letiště-TS prům. zóna, Industry“:
- p. č. 2760/1, p. č. 2760/6, p. č. 2760/7, p. č. 2760/8, p. č. 2760/9, p. č. 2760/23, p.
č. 2760/24, p. č. 3704/4, vše v k. ú. Holešov;
- p. č. 447/1, p. č. 447/3, p. č. 474/6, p. č. 447/10, p. č. 474/11, p. č. 474/35, p. č.
474/36, p. č. 474/37, p. č. 474/38, p. č. 474/47, p. č. 474/48, vše v k. ú. Všetuly;
- p. č. 147/1, p. č. 147/3, p. č. 147/5, p. č. 147/7, p. č. 147/9, p. č. 147/13, p. č.
147/14, p. č. 147/15, p. č. 147/16, p. č. 147/17, p. č. 147/19, p. č. 147/23, vše v k.
ú. Zahnašovice;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
1. ze dne 17.05.2010 č. 0394/R11/10 - část schvaluje, bod 1, kterým Rada
Zlínského kraje schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským
krajem a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy 0469-10-P04;
2. ze dne 04.10.2010 č. 0870/R20/10, kterým Rada Zlínského kraje souhlasila s
uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0990-10-P01 spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět v rámci realizace stavby "Holešov, Letiště-TS
prům. zóna, Industry" vybudování rozvodů VN, NN a dvou distribučních stanic na
pozemcích:
- p. č. 2760/1, p. č. 2760/6, p. č. 2760/7, p. č. 2760/8, p. č. 2760/9, p. č. 2760/23, p.
č. 2760/24, p. č. 3704/4, vše v k. ú. Holešov;
- p. č. 447/1, p. č. 447/3, p. č. 474/6, p. č. 447/10, p. č. 474/11, p. č. 474/35, p. č.
474/36, p. č. 474/37, p. č. 474/38, vše v k. ú. Všetuly;
- p. č. 147/1, p. č. 147/3, p. č. 147/5, p. č. 147/7, p. č. 147/9, p. č. 147/13, p. č.
147/14, p. č. 147/15, p. č. 147/16, p. č. 147/17, p. č. 147/19, p. č. 147/23, vše v k.
ú. Zahnašovice.

8.

SPZ Holešov - Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1.
část, investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0915/R22/10

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 683/3/140/005/04/10
"Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba 10.
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část" dle přílohy č.
1083-10-P01.
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9.

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0916/R22/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Strategii využití brownfields ve Zlínském
kraji dle přílohy č. 1081-10-P01a až č. 1081-10-P01d;
jmenuje
Ing. Daniela Hajdu, ředitele regionální kanceláře pro Zlínský kraj Agentury pro
podporu podnikání a Investic CzechInvest, novým členem Řídicího výboru pro
realizaci Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, s účinností od 02.11.2010.

10.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0917/R22/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0186/2010 dle přílohy č. 1076-10-P01.

11.

Školství - Obchodní akademie Kroměříž - investiční záměr OP Životní
prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0918/R22/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
689/3/150/090/05/10 „Obchodní akademie Kroměříž - Zateplení objektu“ dle
přílohy č. 1079-10-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 1079-10P01;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Obchodní akademie Kroměříž - Zateplení
objektu".
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13.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0919/R22/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.10.2010 č. 0884/R21/10 - část jmenuje,
bod 3, kterým Rada Zlínského kraje jmenovala 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;
jmenuje
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, MUDr. Antonín Karásek.

14.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0920/R22/10

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: "Domov
pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce hygienických jader" dle příloh
č. 1082-10-P01 a č. 1082-10-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby uzavřené s uchazečem
PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o., se sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-město,
IČ 25896873, dle přílohy č.1082-10-P03.

15.

Sociální služby - závěrečné vyhodnocení projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0921/R22/10

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu:
1. "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DS Uherské Hradiště - Zlepšení kvality
služeb pro seniory se specifickými potřebami" dle příloh č. 1071-10-P01 a č. 107110-P02;
2. "DZP Kunovice - Na Bělince - Zajištění energetických úspor" dle příloh č. 107110-P03 a č. 1071-10-P04.
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17.

Kultura - Depozitář Otrokovice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0922/R22/10

schvaluje
dodatek č. 2 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. 1078-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0067/2010 dle
přílohy č. 1078-10-P02.

18.

Sociální služby - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0923/R22/10

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov na Dubíčku, IČ 70850968, na rok 2010, dle přílohy č. 1091-10-P01;
2. změnu č. 8 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2010, dle přílohy č. 109110-P02.

19.

Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0924/R22/10

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených k ocenění Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje uvedený v příloze č. 1090-10-P01;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje uvedený v příloze č. 1090-10-P02;
schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb uvedené v příloze č. 109010-P03:
a) k ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje dle 3 a);
b) k udělení Zvláštního ocenění za mimořádný přínos a inovativní přístup v oblasti
sociálních služeb dle 3 b);
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010 v celkové výši
50.000 Kč pěti pracovníkům vybraným k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje uvedeným v příloze č. 1090-10-P03.
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20.

Rozpočtové opatření - snížení příjmů i výdajů rozpočtu Odboru zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0925/R22/10

ruší
bod č. 9 usnesení Rady Zlínského kraje č. 0893/R21/10 ze dne 15.10.2010, kterým
Rada Zlínského kraje schválila rozpočtové opatření ZZK/0065/2010,
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření ZZK/0065/2010 dle
přílohy č. 1093-10-P01.

21.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek ke
smlouvě o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0926/R22/10

vyjadřuje souhlas
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 042874-000-00 uzavřené mezi
Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, a společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 64949681, dle přílohy
č. 1094-10-P02.

22.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0927/R22/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0187/2010 dle přílohy č. 1099-10-P01.

23.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0928/R22/10

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz o 1.876.700 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 1102-10-P01 na celkovou částku
392.029.700 Kč.
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24.

Školství - investiční fondy, investiční záměr, investiční dotace, převod z
rezervního fondu, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0929/R22/10

schvaluje
1.
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
723/3/150/276/09/10 s názvem "SOU Uherský Brod - Dokončení výměny oken a
oprava fasády" dle příloh č. 1095-10-P01 až č. 1095-10-P03 o celkových
nákladech 7.718.000 Kč;
2. plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2010:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bojkovice, IČ
46254331, dle přílohy č. 1095-10-P04;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 1095-10-P05;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 1095-10-P06;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00851809, dle přílohy č. 1095-10-P07;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Zlín, IČ 61716723, dle
přílohy č. 1095-10-P08;
f) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 1095-10-P12;
3. poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Základní umělecká škola
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809, na realizaci akce "Základní umělecká škola
Rožnov pod Radhoštěm - nákup 2 ks pianin" ve výši 195.000 Kč,
4. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 6/2010 na realizaci akce "Základní
umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm - nákup 2 ks pianin" ve výši 195.000 Kč
dle přílohy č. 1095-10-P10;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0188/2010 dle přílohy č. 1095-10-P11;
ukládá
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00851809, odvod z provozních prostředků do rozpočtu zřizovatele ve výši 195.000
Kč v termínu do 30.11.2010;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením realizace investičního záměru č. 723/3/150/276/09/10
s názvem "SOU Uherský Brod - Dokončení výměny oken a oprava fasády";
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Dětský domov
Zlín, IČ 61716723, k posílení investičního fondu organizace ve výši 53.000 Kč.
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25.

Školství - vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0930/R22/10

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola
Luhačovice, IČ 61715999, dva kusy kotlů typu ETI 60 kW, inventární číslo 6500,
rok výroby 1979, pořizovací cena 183.741 Kč, zůstatková cena 17.773 Kč, a to
formou fyzické likvidace.

26.

Školství - odepsání pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0931/R22/10

vyjadřuje souhlas
1. s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, vůči státnímu podniku ,,v
likvidaci“ TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, IČ 00009831, ve výši 168.463 Kč;
2. s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje Dětský
domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634, vůči
paní Zitě Dopitové, narozené 24.11.1968, ve výši 63.343 Kč.

27.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0932/R22/10

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností níže uvedenou u následujících příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
1. Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632:
a) zápis uměleckého oboru - Literárně-dramatický obor - účinnost od 01.09.2011;
b) zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání na adrese Fryčajova ulice 901, 768
61 Bystřice pod Hostýnem, účinnost od 01.09.2011;
2. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491:
a) zápis oboru vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 36, účinnost od 01.09.2011;
3. Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem, IČ
70859957:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení Školní družina z
6 na 12 žáků, účinnost od 01.01.2011;
4. Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, IČ 47935936:
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a) zápis nového vzdělávacího programu 29-41-N/02 Analýza potravin, obor
vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 29-41-N/.. Potravinářství, forma
vzdělávání kombinovaná, nejvyšší povolený počet studentů v oboru 30, účinnost
od 01.09.2011;
b) zápis nového vzdělávacího programu 29-41-N/03 Technologie a hygiena
potravin, obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 29-41-N/..
Potravinářství, forma vzdělávání kombinovaná, nejvyšší povolený počet studentů v
oboru 30, účinnost od 01.09.2011;
c) zápis nového vzdělávacího programu 29-41-N/04 Zpracování mléka, obor
vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 29-41-N/.. Potravinářství, forma
vzdělávání denní, nejvyšší povolený počet studentů v oboru 50, účinnost od
01.09.2011;
d) zápis nového vzdělávacího programu 29-41-N/04 Zpracování mléka, obor
vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 29-41-N/.. Potravinářství, forma
vzdělávání kombinovaná, nejvyšší povolený počet studentů v oboru 30, účinnost
od 01.09.2011;
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 19.11.2010.

28.

Uzavření smlouvy o dílo se SŠ nábytkářskou Bystřice pod Hostýnem vybavení zasedací místnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0933/R22/10

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se Střední školou nábytkářskou Bystřice pod Hostýnem,
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle příloh č. 109710-P01 až 1097-10-P01b.

29.

Školní hospodářství - jmenování pracovní skupiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0934/R22/10

jmenuje
pracovní skupinu pro řešení Školního hospodářství, s. r. o., IČ 26938243, ve
složení: předseda - Mgr. Josef Slovák, členové - Milena Kovaříková, Mgr. Renata
Navarová, Ing. Michal Hanačík, Ing. Pavel Němec, PhDr. Stanislav Minařík, Ing.
Jaroslav Drozd;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, v termínu do 13.12.2010,
předložit Radě Zlínského kraje návrh na způsob řešení Školního hospodářství, s. r.
o., IČ 26938243.
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30.

Veřejná zakázka "Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0935/R22/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce "Aktualizace Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje“ dle přílohy č. 1068-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost Atelier T - plan, s. r. o.,
se sídlem Na šachtě 497/9, 170 00 Praha 7, IČ 26483734,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier T - plan, s. r. o., se sídlem Na
šachtě 497/9, 170 00 Praha 7, IČ 26483734, dle přílohy č. 1068-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu předložit k podpisu
smlouvu s vybraným uchazečem dle přílohy č. 1068-10-P02 v termínu do
30.11.2010.

31.

Aktuální informace o žalobách v samostatné působnosti kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0936/R22/10

bere na vědomí
1. informaci o podaných žalobách o náhradu nemajetkové újmy dle přílohy č. 106910-P01;
2. informaci o soudním rozhodnutí ve věci žalobce SLOVLIKER, s. r. o., proti
žalovaným Zlínskému kraji a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, dle přílohy č. 1069-10-P02.

32.

Uzavření smluv o nájmu garážových míst v krytém parkovišti Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0937/R22/10

schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01
Zlín, IČ 71185631, dle přílohy č. 1089-10-P01;
2. Hospodářskou komorou ČR, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČ
49279530, dle přílohy č. 1089-10-P02.
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33.

Systémová politika bezpečnosti Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0938/R22/10

schvaluje
metodický pokyn MP/45/02/10 - Systémová politika bezpečnosti Krajského úřadu
Zlínského kraje dle přílohy č. 1070-10-P01.

34.

Veřejná zakázka "Koncepce veřejné dopravy Zlínského kraje do roku 2020"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0939/R22/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Koncepce veřejné
dopravy Zlínského kraje do roku 2020 II." dle přílohy č. 1106-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KPM Consult, a. s., se sídlem Kounicova
688/26, 602 00 Brno, IČ 25312936,
2. uzavření smlouvy o dílo "Koncepce veřejné dopravy Zlínského kraje do roku
2020" se společností KPM Consult, a. s., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00
Brno, IČ 25312936, dle přílohy č. 1106-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 1106-10-P02, v termínu do 30.11.2010.

Zlín 1. listopadu 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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