R23/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 15.11.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0940/R23/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1157-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení:
1. 0845/R20/10 ve znění: "Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
investic předložit Radě Zlínského kraje návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - přístavba
depozitáře v Otrokovicích - 1. etapa" v termínu do 15.11.2010" - na termín plnění
13.12.2010;
2. 0841/R20/10 ve znění: "Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné zakázky
"Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín – Výstavba parkovacího domu" dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 15.11.2010" - na termín plnění
13.12.2010;
3. 0842/R20/10 ve znění: "Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné zakázky
„Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. –
Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody“ dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 15.11.2010" - na termín plnění
13.12.2010;
4. 0878/R21/10 ve znění: "Rada Zlínského kraje 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" - na termín plnění 13.12.2010;
5. 0904/R21/10 ve znění: "Rada Zlínského kraje ukládá 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" - na
termín plnění 13.12.2010;
6. 0803/R19/10 ve znění: "Rada Zlínského kraje 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" - na termín plnění
13.12.2010.
1/27

R23/10

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0941/R23/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) soutěží s názvem "Talentová soutěž v psaní na PC pro žáky základních škol a
nižších gymnázií Zlínského kraje" pořádanou Obchodní akademií Tomáše Bati a
Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, IČ 00566411, dne 19. listopadu 2010 ve
Zlíně;
b) 6. ročníkem akce "Barvy života" pořádaným Zlínským krajem dne 30. listopadu
2010 v Luhačovicích;
c) 19. ročníkem "Valašského mikulášského jarmeku" pořádaným Valašským
jarmekem, o. s., IČ 22667059 a Městem Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve
dnech 3.-5. prosince 2010 ve Valašských Kloboukách;
d) křtěním výročního almanachu a předáním pamětních medailí při příležitosti 10.
výročí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje dne 25. listopadu 2010 v
Kroměříži;
e) charitativním koncertem Petra Kotvalda pro děti z dětských domovů ve Zlínském
kraji pořádaným občanským sdružení BERUŠKA HB, IČ 27027767, dne 13.
prosince 2010 v Otrokovicích;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole
ekonomické Zlín, IČ 00566411, na pořádání soutěže s názvem „Talentová soutěž v
psaní na PC pro žáky základních škol a nižších gymnázií Zlínského kraje" dne
19.11.2010 ve Zlíně;
b) ve výši 10.000 Kč společnosti Lingua live, o. p. s., IČ 26828863, na pořádání
soutěže v anglickém jazyce „JOIN US" dne 03.12.2010 ve Valašském Meziříčí;
c) ve výši 10.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Morkovice, IČ 47930152, na
pořádání okresního přeboru škol v šachu dne 07.12.2010 v Morkovicích;
d) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Matice Velehradská, IČ 27049825, na
pořádání výstavy mešních a košer vín „Cisterciácká pečeť" dne 20.11.2010 v
Kroměříži;
e) ve výši 5.000 Kč Tělovýchovné jednotě Nedašov, IČ 18559964, na pořádání
sportovní akce s názvem „Mikulášský turnaj ve stolním tenisu" dne 04.12.2010 v
Nedašově;
f) ve výši 10.000 Kč Národopisnému souboru ZÁVRŠAN, IČ 26668025, na
pořádání kulturní akce s názvem „Vánoční koncert" dne 18.12.2010 v Nedašově;
g) ve výši 70.000 Kč občanskému sdružení BERUŠKA HB, IČ 27027767, na
pořádání charitativního koncertu Petra Kotvalda pro děti z dětských domovů ve
Zlínském kraji dne 13.12.2010 v Otrokovicích;
2. poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 30.000 Kč panu Dušanu Musilovi,
bytem Konečná 1178, 755 01 Vsetín, na zakoupení nového závodního horského
kola pro mládežnického reprezentanta Zlínského kraje Lukáše Musila;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0195/2010, dle přílohy č. 1135-10-P02;
4. navýšení neinvestiční účelové dotace občanskému sdružení „JASÉNKA“ –
Vsetín, IČ 66184398, o 10.000 Kč na „Akci k 55. výročí založení souboru Malá
Jasénka ve Vsetíně“ pořádanou 20. listopadu 2010 ve Vsetíně, na celkovou částku
20.000 Kč;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 30.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ 70887306, na
křtění výročního almanachu a předání pamětních medailí při příležitosti 10. výročí
HZS Zlínského kraje dne 25. listopadu 2010.

3.

Plán práce Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R23/10

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 1130-10-P01, přičemž
termíny zasedání Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného společníka
nebo akcionáře jsou pouze orientační;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na
rok 2011 dle přílohy č. 1130-10-P01.

4.

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R23/10

bere na vědomí
návrh schodkového rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 v celkovém objemu
příjmů 8.187.562 tis. Kč, výdajů 8.665.312 tis. Kč a financování 477.750 tis. Kč v
členění dle přílohy č. 1128-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 1128-10P01 jako schodkový s celkovým objemem příjmů 8.187.562 tis. Kč, výdajů
8.665.312 tis. Kč a financování 477.750 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen
čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 584.000 tis. Kč smluvně
zajištěného u Evropské investiční banky. Součástí financování jsou splátky úvěrů
ve výši 106.250 tis. Kč;
b) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 3600/05/LCD
uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, IČ 45244782, dne 4. 1. 2006, pro možnost překlenutí krátkodobého
nesouladu příjmů a výdajů Zlínského kraje formou čerpání debetního zůstatku na
běžném účtu Zlínského kraje č. 2081182/0800 do maximální výše 300.000 tis. Kč
za podmínky:
- debetní zůstatek v rámci sjednaného limitu, tj. 300.000 tis. Kč je úročen
pohyblivou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,09 % p. a. dle přílohy č. 1128-10-P02;
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2. svěřit v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých
dotací, příspěvků a odvodů organizací s přímým vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010, mimo
použití rozpočtové rezervy a mimo případy, kdy opatření objemem prostředků
překročí 5 % schválené kapitoly, maximálně však do celkového objemu 5.000 tis.
Kč,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření
za rok 2010 s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty
fondů do počátečních stavů následujícího roku,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za rok 2010 vzniklého z důvodu v roce 2010 schválených (rozpočtem
2010 krytých), ale neproplacených závazků kraje,
e) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b) a
d),
f) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných organizací se
závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
g) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z
prodlení) nebo škodu,
h) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z prostředků EU a Finančních mechanismů EHP/Norsko.
i) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem.

5.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R23/10

rozhodla
1. Základní škole a Mateřské škole Valašské Meziříčí, Křižná 782, 751 01
Valašské Meziříčí, IČ 70238928, nevyhovět v žádosti o prominutí povinnosti
odvodu uloženého platebním výměrem na odvod č. 7/2010 dle přílohy č. 1129-10P02 a platebním výměrem na odvod č. 8/2010 dle přílohy č. 1129-10-P03 a
vyhovět v žádosti o prominutí povinnosti úhrady penále uloženého platebním
výměrem na penále č. 3/2010 dle přílohy č. 1129-10-P04,
2. Základní škole praktické a Základní škole speciální Bystřice pod Hostýnem, Pod
Dubíčkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, nevyhovět v žádosti o prominutí
povinnosti odvodu uloženého platebním výměrem na odvod č. 9/2010 dle přílohy č.
1129-10-P08 a platebním výměrem na odvod č. 10/2010 dle přílohy č. 1129-10P09 a vyhovět v žádosti o prominutí povinnosti úhrady penále uloženého
platebním výměrem na penále č. 4/2010 dle přílohy č. 1129-10-P10;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. nevyhovět žádosti o prominutí povinnosti úhrady penále vyměřeného CK
Valašské Království s. r. o., Dolní 949, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ
25864033, platebním výměrem č. 1/2010 dle přílohy č. 1129-10-P13,
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2. rozhodnout o prominutí povinnosti odvodu a penále vyměřeného Evropskému
polytechnickému instutu s. r. o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice, platebním
výměrem č. 22/2010 dle přílohy č. 1129-10-P17.

6.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R23/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu č. O/0403/2009/EKO uzavřené mezi Zlínským
krajem jako pronajímatelem a panem Zdeňkem Sonntagem, Buchlovská 19,
Velehrad, PSČ 687 06, IČ 46176080 dle přílohy č. 1132-10-P01;
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. 52, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Šarovy, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 210-53201/2009,
- 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 7.000 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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 26/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Štípa, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1328-25403/2009,
- 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 2.600 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemcích p. č. 13/3, ostatní plocha/silnice, p. č. 13/82, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Oldřichovice u Napajedel, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 229-10304/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00304387, strpět:
- právo chůze na pozemku p. č. 766/1, v k. ú. Valašské Meziříčí-město, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2429-130/2010,
na dobu neurčitou a pro každého dalšího vlastníka pozemku p. č. 766/14, v k. ú.
Valašské Meziříčí-město za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč bez DPH;
6. 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:
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- uložení a provozování plynárenského zařízení - NTL plynovodu v pozemcích p. č.
655/2, ostatní plocha/silnice, p. č. 295/3, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú.
Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně
však ve výši 16.800 Kč + DPH;
7. 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 plynárenského zařízení - VTL plynovodu v pozemku p. č.
129/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Chrášťany u Hulína, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1043-515-9/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.710 Kč + DPH;
8. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- umístění stavby silnice II/495 včetně její součásti - silničního mostu ev. č. 495045 v rámci realizace stavby "Silnice II/495: Bylnice, most ev.č. 495-045 křižovatka se silnicí I/57" na pozemku p. č. 1365, v k. ú. Bylnice, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice II/495 vč. silničního mostu ev. č. 495-045,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
9. 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 2 x zemního
vedení NN v pozemcích p. č. 1827/1, p. č. 1827/7, p. č. 1827/8, p. č. 1827/9, vše
ostatní plocha, v k. ú. Střílky, včetně pojistkové skříně na pozemku p. č. 1827/9,
ostatní plocha, v k. ú. Střílky, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN a
pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 32.700 Kč + DPH;
souhlasí
s pronájmem částí pozemků p. č. 2708/5, o výměře 8 m2 a p. č. 2708/7, o výměře
59 m2, obě zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, společnosti IMPROMAT CAR, spol. s r. o., se sídlem ul. 4. května 806,
PSČ 763 11 Zlín- Želechovice, IČ 60715995, na dobu určitou od 01.01.2011 do
31.12.2013 za nájemné ve výši 10.050 Kč/rok + DPH.
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7.

PO - Mimořádné odměny 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R23/10

stanovuje
odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
a) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 1133-10-P01,
b) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 1133-10-P02,
c) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 1133-10-P03,
d) v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 1133-10-P04,
e) v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 1133-10-P05.

8.

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0947/R23/10

stanovuje
s účinností od 01.12.2010:
1. Mgr. Michaele Pavlůskové, ředitelce Hrádku, domova pro osoby se zdravotním
postižením, p. o., IČ 70850917, plat dle platového výměru v příloze č. 1134-10P01,
2. Miroslavu Špidlovi, řediteli Domova s chráněným bydlením Zlín, p. o., IČ
70850887, plat dle platového výměru v příloze č. 1134-10-P02,
3. RNDr. Janu Chudárkovi, řediteli Gymnázia Zlín–Lesní čtvrť, p. o., IČ 00559105,
plat dle platového výměru v příloze č. 1134-10-P03.

9.

Schválení "Žádosti o čerpání" 1. tranše II. úvěru od EIB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0948/R23/10

schvaluje
"Žádost o čerpání" 1. tranše ve výši 100.000.000 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou
VSFR v měně CZK, dle přílohy č. 1131-10-P01, z úvěru od Evropské investiční
banky na Projekt infrastruktury ve Zlínském kraj II - A;
zmocňuje
MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, k podpisu "Žádosti o čerpání"
1. tranše úvěru.

10.

Programový fond Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0949/R23/10

bere na vědomí
„Programový fond Zlínského kraje - Tisk 03“ dle přílohy č. 1121-10-P01.
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11.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů a výdajů programového fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0950/R23/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0197/2010 dle přílohy č. 1119-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0070/2010 dle
přílohy č. 1119-10-P02

12.

PF03-11 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0951/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce
PF03-11 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji dle přílohy č. 1118-10-P01.

13.

Zdravotnictví - KNTB - pracoviště angiografie - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0952/R23/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavby akce "Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. - budova 25 - pracoviště angiografie - 2. etapa" v souladu
s článkem 3, odst. 3 Metodického pokynu ZK č. MP/07/04/10 - Zadávání a
hodnocení veřejných zakázek;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje návrh smlouvy o dílo na
dodávku stavby akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova 25 - pracoviště
angiografie - 2. etapa" v termínu do 29.11.2010.
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14.

Školství - SŠ elektrotechnická Rožnov pod Radhoštěm - dodatek investičního
záměru - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0953/R23/10

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
607/3/150/242/07/09 – 02/11/10 „Opatření úspor energie Střední školy informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm“ dle přílohy č. 1127-10-P01;
2. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 16/2010/ŘDP na
realizaci projektu „Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm“, za podmínky schválení navýšení dotace z
rozpočtu Zlínského kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 1127-10P02;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 1127-10-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0194/2010 dle přílohy č. 1127-10-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši
1.600.000 Kč, příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci projektu „Opatření
úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm“.

15.

Školství - SPŠ Vsetín - dodatek investičního záměru - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0954/R23/10

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
614/3/150/249/07/09 - 02/10/10 "Realizace opatření úspor energie ve Střední
průmyslové škole strojnické Vsetín" dle přílohy č. 1122-10-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
na rok 2010, dle přílohy č. 1122-10-P02.

16.

Kultura - Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - technický dozor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0955/R23/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na
staveništi a při dodávce interiéru na stavbě: Krajské kulturní a vzdělávací centrum
ve Zlíně“ dle přílohy č. 1124-10-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi a při dodávce interiéru na stavbě:
Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně“, kterou předložil uchazeč
Arch.Design, s. r. o., Sochorova 23, 61600 Brno, IČ 25764314;
2. uzavření smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP na staveništi a při dodávce interiéru na stavbě: Krajské kulturní
a vzdělávací centrum ve Zlíně s uchazečem Arch.Design, s. r. o., Sochorova 23,
61600 Brno, IČ 25764314, dle přílohy č. 1024-10-P02;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP na staveništi a při dodávce interiéru na stavbě: Krajské kulturní
a vzdělávací centrum ve Zlíně společnost Arch.Design, s. r. o., Sochorova 23,
61600 Brno, IČ 25764314, k zastupování investora - Zlínského kraje při provádění
úkonů a činností souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka akce
"Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně", dle plné moci ve znění přílohy č.
1124-10-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu na výkon funkce
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi a při dodávce
interiéru na stavbě: Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně s vybraným
uchazečem Arch.Design, s. r. o., Sochorova 23, 61600 Brno, IČ 25764314, dle
přílohy č. 1124-10-P02 v termínu do 30.12.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi a při dodávce interiéru na stavbě:
Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně" plynoucích ze zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do
31.01.2011.

18.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a Rozhodnutí o poskytnutí
investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0956/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investiční dotace ve výši 887.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci projektu "Stavební obnova a
modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí", dle přílohy č. 1120-10-P01;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
1. ve výši 19.000.000 Kč s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, na realizaci projektu "Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u
Valašského Meziříčí", dle přílohy č. 1120-10-P02;
2. ve výši 11.418.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola
Otrokovice, IČ 61716677, na realizaci projektu "Přeshraniční systém inovačního
vzdělávání ve středním odborném školství", dle přílohy č. 1120-10-P03;
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3. ve výši 1.906.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Slavičín,
IČ 15527808, na realizaci projektu "Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů
na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou", dle přílohy č. 1120-10P04.

19.

Účelové investiční dotace z ROP, vyvedení hodnoty stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0957/R23/10

bere na vědomí
navýšení účelové investiční dotace poskytnuté Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, na rok 2010, o částku 68.931.478,08 Kč
na celkovou výši 258.055.035,80 Kč příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0191/2010 dle přílohy č. 1107-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0193/2010 dle přílohy č. 1107-10-P04;
3. uzavření "Dohody o vyvedení hodnoty stavby"„Vsetín – okružní křižovatky
Mostecká a Smetanova“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, Zlínským krajem,
IČ 70891320, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K
majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, dle přílohy č. 1107-10-P03.

20.

Vstup Zlínského kraje do sítě evropských regionů NECSTouR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0958/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit vstup Zlínského kraje do mezinárodní neziskové organizace NECSTouR
(Síť evropských regionů pro udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost cestovního
ruchu);
2. schválit podání žádosti o přistoupení Zlínského kraje do mezinárodní neziskové
organizace NECSTouR (Síť evropských regionů pro udržitelný rozvoj a
konkurenceschopnost cestovního ruchu) dle přílohy č. 1143-10-P02 (český překlad
dle přílohy č. 1143-10-P01);
3. pověřit náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřicha Ondruše zastupovat
Zlínský kraj v orgánech sítě NECSTouR (Síť evropských regionů pro udržitelný
rozvoj a konkurenceschopnost cestovního ruchu);
bere na vědomí
1. stanovy mezinárodní organizace NECSTouR, Síť evropských regionů pro
udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch, dle přílohy č. 1143-10-P04 (český
překlad dle přílohy č. 1143-10-P03);
2. Memorandum o porozumění dle přílohy č. 1143-10-P06 (český překlad dle
přílohy č. 1143-10-P05).
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21.

Kultura - změna výše příspěvků na provoz, změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0959/R23/10

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace:
a) Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, IČ 00089982, k posílení investičního fondu
ve výši 128.000 Kč, dle přílohy č. 1142-10-P06;
b) Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, k posílení investičního fondu ve
výši 44.000 Kč, dle přílohy č. 1142-10-P05;
c) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, k posílení investičního
fondu ve výši 12.000 Kč, dle přílohy č. 1142-10-P12;
schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v oblasti kultury a
památkové péče dle přílohy č. 1142-10-P01:
a) u Muzea regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČ 00098574, o částku
150.000 Kč na celkovou výši 16.751.000 Kč;
b) u Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 00098639, o částku
624.000 Kč na celkovou výši 4.304.000 Kč;
c) u Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ
00094889, o částku 435.000 Kč na celkovou výši 10.301.000 Kč;
d) u Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, o
částku 76.000 Kč na celkovou výši 18.912.000 Kč,
2. snížení příspěvku na provoz u Slováckého muzea v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace, IČ 00092126, o částku 300.000 Kč na celkovou výši
18.444.000 Kč dle přílohy č. 1142-10-P01,
3. zvýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů na
rok 2010 u příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy
č. 1142-10-P02:
a) u Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 00098639, o částku
20.000 Kč na celkovou výši 2.480.000 Kč;
b) u Muzea Kroměřížska, příspěvkové organizace, IČ 00091138, o částku 80.000
Kč na celkovou výši 7.730.000 Kč,
4. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010:
a) změnu č. 2
příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, na rok 2010, dle přílohy č. 1142-10-P04,
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982, na rok 2010, dle přílohy č. 1142-10-P08,
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574,
na rok 2010, dle přílohy č. 1142-10-P11,
d) změnu č. 4 příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ
00092126, na rok 2010, dle přílohy č. 1142-10-P13,
e) změnu č. 2 příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, na rok
2010, dle přílohy č. 1142-10-P14;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16.12.2009 č.
0190/Z09/09, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo:
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a) odvod z investičního fondu Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, IČ
00092126, příspěvkové organizaci, ve výši 550.000 Kč dle žádosti organizace
uvedené v příloze č. 1142-10-P15,
2. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0069/2010 dle přílohy č. 1142-10-P16.

22.

PF08-11 Podprogram pro začínající včelaře na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0960/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce
PF08-11 Podprogram pro začínající včelaře na rok 2011 dle přílohy č. 1113-10P01.

23.

Dotace na podporu zdravotního stavu zvěře Českomoravské myslivecké
jednotě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0961/R23/10

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
a) ve výši 100.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě okresnímu
mysliveckému spolku Zlín, se sídlem střelnice Vršava, 760 01 Zlín, IČ 67777929,
na zajištění podpory zdravotního stavu zvěře spárkaté na území okresu Zlín;
b) ve výši 100.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě okresnímu
mysliveckému spolku Vsetín, se sídlem Vsetín, Smetanova 1462/8, 755 01 Vsetín,
IČ 67777902, na zajištění podpory zdravotního stavu zvěře spárkaté na území
okresu Vsetín;
c) ve výši 100.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě okresnímu
mysliveckému spolku Kroměříž, se sídlem Velké Náměstí 40, 767 01 Kroměříž, IČ
67777295, na zajištění podpory zdravotního stavu zvěře spárkaté na území okresu
Kroměříž;
d) ve výši 100.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě okresnímu
mysliveckému spolku Uherské Hradiště, se sídlem Palackého nám. 293, 686 11
Uherské Hradiště, IČ 67777872, na zajištění podpory zdravotního stavu zvěře
spárkaté na území okresu Uherské Hradiště.

24.

Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje - prezentace vinařů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0962/R23/10

schvaluje
1. poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 10.000 Kč společnosti VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s. r. o., se sídlem
Boršice u Blatnice 300, 687 63 Boršice u Blatnice, IČ 28286707,
b) ve výši 10.000 Kč Vinařství Cícha Tomáš, se sídlem Blatnice pod Svatým
Antonínkem 49, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ 49945572;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0196/2010 dle přílohy č. 1112-10-P01.
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25.

Návrh koncepce protidrogové politiky Zlínského kraje na léta 2010-2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0963/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Koncepci protidrogové politiky Zlínského
kraje na léta 2010-2014 dle přílohy č. 1139-10-P01.

26.

Schválení podprogramů na rok 2011 v oblasti prevence rizikových typů
chování a integrace romské menšiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0964/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce:
1. PF05-11 Podprogramu na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji
pro rok 2011 dle přílohy č. 1137-10-P01,
2. PF07-11 Podprogramu pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence
rizikových typů chování pro rok 2011 dle přílohy č. 1137-10-P02.

27.

Veřejná zakázka "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních
službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb ve Zlínském
kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0965/R23/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a
vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji" dle přílohy č.
1136-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se sídlem Kudlov 500, 760 01 Zlín , IČ 25568027;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 4 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se sídlem Kudlov 500, 760 01 Zlín , IČ 25568027;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 5 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
MARLIN, s. r. o., se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60733306;
4. výběr nejvhodnější nabídky pro část 7 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
MARLIN, s. r. o., se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60733306;
5. uzavření smlouvy pro část 2 s uchazečem PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se
sídlem Kudlov 500, 760 01 Zlín , IČ 25568027, dle přílohy č. 1136-10-P02;
6. uzavření smlouvy pro část 4 s uchazečem PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., se
sídlem Kudlov 500, 760 01 Zlín , IČ 25568027, dle přílohy č. 1136-10-P03;
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7. uzavření smlouvy pro
Studentské náměstí 1531,
1136-10-P04;
8. uzavření smlouvy pro
Studentské náměstí 1531,
1136-10-P05;

část 5 s uchazečem MARLIN, s. r. o., se sídlem
686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č.
část 7 s uchazečem MARLIN, s. r. o., se sídlem
686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č.

ruší
1. část 1, část 6 a část 8 veřejné zakázky "Vzdělávání sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních
služeb ve Zlínském kraji" z důvodu, že všichni uchazeči, kteří podali nabídky do
těchto částí zakázky, byli z řízení vyloučeni pro nesplnění kvalifikačních
předpokladů;
2. část 3 veřejné zakázky "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v
sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb ve
Zlínském kraji" z důvodu, že do této části zakázky nebyla podána žádná nabídka;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči, dle příloh č. 1136-10-P02 až 1136-10-P05, v termínu do
15.12.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Vzdělávání sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních
služeb ve Zlínském kraji" plynoucích ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v termínu do 31.01.2011.

28.

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0966/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, příspěvkové
organizace, IČ 70851042, dle přílohy č. 1140-10-P01,
2. dodatek č. 11 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 1140-10-P02,
3. dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 1140-10-P06.

29.

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci, změna výše
příspěvku na provoz, investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0967/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci
příspěvkovým organizacím na financování provozu v roce 2011:

15/27

R23/10

1. Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, IČ 49562991, ve
výši 290.000 Kč dle přílohy č. 1138-10-P01;
2. Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, IČ 70850992, ve výši
520.000 Kč dle přílohy č. 1138-10-P02;
schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace v oblasti sociálních
služeb Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, IČ 70850992, o
částku 26.885 Kč na celkovou výši 344.746 Kč, dle přílohy č. 1138-10-P05;
2. zvýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2010 u příspěvkové
organizace v oblasti sociálních služeb Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Zlín, IČ 70850992, o částku 19.707 Kč na celkovou výši 2.619.707 Kč, dle
přílohy č. 1138-10-P06;
3. poskytnutí účelové investiční dotace občanskému sdružení Rodina Svaté
Zdislavy, IČ 65469623, ve výši 200.000 Kč na dokončovací práce na rodinném
domku pro opuštěné děti v Zubří;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0198/2010 dle přílohy č. 1138-10-P09.

30.

Sociální služby - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0968/R23/10

schvaluje
investiční požadavek reprodukce majetku Zlínského kraje č. 730/2/100/099/11/10
Domova na Dubíčku, příspěvkové organizace, IČ 70850968, na akci "Domov na
Dubíčku - výměna oken" o celkových nákladech 769.000 Kč dle příloh č. 1141-10P01 a č. 1041-10-P02.

31.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0969/R23/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0189/2010 dle přílohy č. 1145-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0190/2010 dle přílohy č. 1145-10-P03.

33.

Majetkoprávní úkony - předání zhodnocení majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0970/R23/10

vyjadřuje souhlas
s realizací technického zhodnocení budovy energobloku v areálu Krajské
nemocnice T. Bati, a. s., č. p. 430, p. č. 596/6 v k. ú. Příluky u Zlína v rámci akce
"Modernizace síťové infrastruktury v areálu KNTB, a. s.", která je v majetku
Zlínského kraje, právo hospodaření má zřízeno Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p. o., v celkové výši 6.099 Kč dle přílohy č. 1147-10-P01;
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bere na vědomí
vypořádání technického zhodnocení majetku Zlínského kraje, provedené na
budově č. p. 430 na p. č. st. 596/6 v k. ú. Příluky u Zlína, mezi Zlínským krajem a
Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, dle přílohy č. 1147-10-P02.

34.

Globální granty - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0971/R23/10

souhlasí
s vydanými Rozhodnutími:
- č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.08, reg. č.
CZ.1.07/1.2.08 a reg. č. CZ.1.07/1.3.09 dle příloh č. 1153-10-P01 až č. 1153-10P03,
- č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.03 dle přílohy
č. 1153-10-P04;
schvaluje
a) 4. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí
o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
pro:
- oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami dle přílohy č. 1153-10-P05,
- oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle
přílohy č. 1153-10-P06,
b) vzor Smlouvy o financování grantového projektu v rámci globálního grantu
CZ.1.07/3.2.03 Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 1153-10-P07;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí podpor:
v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního grantu Zlínského
kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.
CZ.1.07/3.2.03 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji v členění:
1. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, IČ 00226611, dotace ve výši
2.580.392,85 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/02.0007, "Tradice a prosperita pro
vzdělávání dospělých II.";
2. Euroface Consulting s. r. o., IČ 27660974, dotace ve výši 1.966.834,71 Kč na
akci CZ.1.07/3.2.03/02.0013, "Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního
ruchu";
3. Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši
6.782.844,80 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/02.0029, "Centrum firemního vzdělávání";
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4. MARLIN, s. r. o., IČ 60733306, dotace ve výši 4.825.760,08 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/02.0033, "Podpora dalšího vzdělávání v oblasti odpadového
hospodářství a nakládání s odpady";
5. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dotace ve výši 3.454.072,40 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/02.0014,
"Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás";
6. Střední škola letecká s. r. o., IČ 26286033, dotace ve výši 3.864.535,40 Kč, na
akci CZ.1.07/3.2.03/02.0043, „Systém přípravy techniků letadel“;
7. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945,
dotace ve výši 2.617.374,52 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/02.0021, "Andragogika pro
pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž";
8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, dotace ve výši 2.412.978,46 Kč
na akci CZ.1.07/3.2.03/02.0025, "Rozšíření a inovace nabídky kurzů CŽV na UTB
ve Zlíně";
9. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o., IČ 25327755, dotace ve výši 2.403.019,20
Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/02.0041, "Tvorba vzdělávacích modulů pro výuku
vybraných dílčích kvalifikací podle kvalifikačních standardů národní soustavy
kvalifikací".
b) uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o financování grantových projektů č.:
1. D/0983/2010/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0013 s
příjemcem Euroface Consulting s.r.o., IČ 27660974, dle přílohy č. 1153-10-P10;
2. D/0986/2010/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0012 s
příjemcem Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č.
1153-10-P12;
3. D/0987/2010/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0024 s
příjemcem Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy
Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 1153-10-P14;
4. D/2955/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0031 s
příjemcem Město Kroměříž, IČ 00287351, dle přílohy č. 1153-10-P16,
c) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2888/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0083 s
příjemcem Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ
15527816, dle přílohy č. 1153-10-P18.

36.

Školství - souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0972/R23/10

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Základní uměleckou školou Kroměříž, IČ 63414929, a:
a) Základní školou a Mateřskou školou Kostelany, okres Kroměříž, IČ 75022249,
dle přílohy č. 1152-10-P01;
b) Správou majetku města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 380831, dle
přílohy č. 1152-10-P02;
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2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů mezi příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Základní školou a Mateřskou školou Valašské Meziříčí,
IČ 70238928, a:
a) Základní umělecká škola Valašské Meziříčí, IČ 00851914 , dle přílohy č. 115210-P03;
b) Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, IČ 47934581, dle přílohy č.
1152-10-P04;
c) Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, dle
přílohy č. 1152-10-P05.

37.

Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0973/R23/10

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů mezi Zlínským krajem
a Národní knihovnou České republiky, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha
1, IČ 00023221, dle přílohy č. 1151-10-P01.

38.

Žádost o stanovisko ZK k zápisu změn do rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0974/R23/10

schvaluje
1. stanovisko k žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou cestovního ruchu, s. r. o., U Kantorka 406, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25364359, dle přílohy č. 1148-10-P02;
2. stanovisko k žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou obchodně technickou, s. r. o., náměstí T. G. Masaryka
1279, 760 01 Zlín, IČ 26215829, dle přílohy č. 1148-10-P04.

39.

Změna účelového určení poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0975/R23/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu účelového určení poskytnutí dotace
z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje schválené Zastupitelstvem Zlínského
kraje, a to: v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0368/Z12/10 ze dne
15.09.2010 v části schvaluje bod 16 b) se účelové určení „Soutěž světového
poháru v šermu (Lignano Sabbiadoro-Itálie)“ ruší a nově zní „Soutěž světového
poháru juniorů v šermu kordem (Helsinky-Finsko)“.
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40.

Školství - investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0976/R23/10

schvaluje
plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010:
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 1149-10-P01;
2. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ
00637939, dle přílohy č. 1149-10-P02.

41.

Školství - odepsání pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0977/R23/10

vyjadřuje souhlas
s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje Dětský domov
Zlín, IČ 61716723, vůči paní Janě Marčíkové, narozené 23.03.1972, ve výši 22.756
Kč.

42.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0978/R23/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0192/2010 dle přílohy č. 1155-10-P01.

43.

Předběžné oznámení nadlimitních veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0979/R23/10

schvaluje
předběžné oznámení nadlimitních veřejných zakázek dle přílohy č. 1110-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné kroky k realizaci
předběžného oznámení dle přílohy č. 1110-10-P01 v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 31.01.2012.
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44.

Veřejná zakázka Zajištění rozvojových aktivit projektu „Zefektivnění řízení
lidských zdrojů na KÚZK“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0980/R23/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem Zajištění
rozvojových aktivit projektu „Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK“ dle
přílohy č. 1114-10P01;
schvaluje
1. pro část 1 zakázky - Rozvoj manažerských kompetencí v oblasti ŘLZ výběr
nejvhodnější nabídky uchazeče T&CC s. r. o., se sídlem Vinohradská 184/2396,
130 52 Praha 3, IČ 2572694;
2. pro část 1 zakázky - Rozvoj manažerských kompetencí v oblasti ŘLZ uzavření
smlouvy s uchazečem T&CC s. r. o., se sídlem Vinohradská 184/2396, 130 52
Praha 3, IČ 2572694, dle přílohy č. 1114-10-P02;
3. pro část 2 zakázky - Rozvojový program manažerských kompetencí pro talenty
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče 1. VOX a. s., se sídlem Senovážné náměstí
978/23, 110 00 Praha 1, IČ 27204987;
4. pro část 2 zakázky - Rozvojový program manažerských kompetencí pro talenty
uzavření smlouvy s uchazečem 1. VOX a. s., se sídlem Senovážné náměstí
978/23, 110 00 Praha 1, IČ 27204987, dle přílohy č. 1114-10-P03;
5. pro část 3 zakázky - Rozvoj personalistů v klíčových oblastech řízení lidských
zdrojů výběr nejvhodnější nabídky uchazeče 1. VOX a. s., se sídlem Senovážné
náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČ 27204987;
6. pro část 3 zakázky - Rozvoj personalistů v klíčových oblastech řízení lidských
zdrojů uzavření smlouvy s uchazečem 1. VOX a. s., se sídlem Senovážné náměstí
978/23, 110 00 Praha 1, IČ 27204987, dle přílohy č. 1114-10-P04;
7. pro část 4 zakázky - Rozvoj kompetencí politiků ZK v oblasti ŘLZ výběr
nejvhodnější nabídky uchazeče T&CC s. r. o., se sídlem Vinohradská 184/2396,
130 52 Praha 3, IČ 2572694;
8. pro část 4 zakázky - Rozvoj kompetencí politiků ZK v oblasti ŘLZ uzavření
smlouvy s uchazečem T&CC s. r. o., se sídlem Vinohradská 184/2396, 130 52
Praha 3, IČ 2572694, dle přílohy č. 1114-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s
vybranými uchazeči dle příloh č. 1114-10-P02 až č. 1114-10-P05, v termínu do
13.12.2010.

45.

Projekt "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů
samosprávy ZK a samospráv obcí ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0981/R23/10

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu „Systematické vzdělávání a rozvoj
zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK“ dle příloh č.
1117-10-P01 a č. 1117-10-P02;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Systematické
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv
obcí ZK" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 1117-10-P01 do konečné
podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do 30.11.2010;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a
samospráv obcí ZK“ v termínu do 30.11.2010.

46.

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě se spol. T-Mobile CZ a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0982/R23/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 4.10.2010 č. 0864/R20/10, kterým Rada
Zlínského kraje schválila uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 18174016
uzavřené mezi Zlínským krajem a T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681, se
sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 dle přílohy č. 0980-10-P01;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 18174016 uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681, se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Praha 4 dle přílohy č. 1116-10-P01.

47.

Záměr pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0983/R23/10

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez čísla popisného nebo
evidenčního vedené pod číslem 1/7 stojící na pozemku p. č. st. 6441, zapsané 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. 1115-10P01.

48.

Zahraniční cesta do Bruselu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0984/R23/10

schvaluje
zahraniční pracovní cestu Ing. Jaroslava Drozda, náměstka hejtmana Zlínského
kraje, do Bruselu v termínu 16.-18. listopadu 2010, letecky, včetně poskytnutí
cestovních náhrad a úhrady cestovního pojištění.
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49.

Záměr převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0985/R23/10

schvaluje
zaslání nabídky Olomouckému kraji, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ
60609460, na převod pozemku p. č. st. 615, zastavěná plocha nádvoří, zapsaného
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k.ú. Uherské Hradiště, který přešel z
vlastnictví státu do vlastnictví Zlínského kraje na základě zákona č. 290/2002 Sb.,
za cenu v místě a čase obvyklou;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměr úplatného převodu nemovitosti
včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví kraje:
- pozemku p. č. st. 615/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 72 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1890-184/2010 pro
obec a k.ú. Uherské Hradiště.

50.

Situační zpráva - vnější vztahy ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0986/R23/10

bere na vědomí
situační zprávu dle přílohy č. 1166-10-P01;
souhlasí
s realizací závěrů a doporučení, která jsou uvedena v situační zprávě uvedené v
příloze č. 1166-10-P01.

51.

Sociální služby - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0987/R23/10

bere na vědomí
uvolnění paní Ing. Marie Semelové z pracovního místa ředitelky Domova pro
seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, z důvodu výkonu
veřejné funkce s účinností od 11.11.2010 dle přílohy č. 1165-10-P01;
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domova pro
seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 1165-10P02;
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jmenuje
výběrovou komisi ve složení Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Jana Chovancová, Ing.
Alena Grebíková, Bc. Aranka Medková Pekárková, Ing. Marie Semelová, PhDr.
František Hubáček.

52.

Doprava - žádosti o dotace MMR a investiční požadavky a příkazní smlouvy neinvestiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0988/R23/10

schvaluje
A. žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu Obnova
obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce
2010 na akce:
1. Silnice III/49517: Žítková, eroze, propustek, dle přílohy č. 1108-10-P01;
2. Silnice III/05726: Valašská Bystřice, eroze I, dle přílohy č. 1108-10-P02;
3. Silnice III/05726: Valašská Bystřice, opěrná zeď II, dle přílohy č. 1108-10-P03;
4. Silnice III/43913: Choryně, opěrná zeď, dle přílohy č. 1108-10-P04;
5. Silnice III/43913: Kelč - Komárovice, eroze, propustek, dle přílohy č. 1108-10P05;
6. Silnice III/4276: Polešovice, sesuv, dle přílohy č. 1108-10-P06;
7. Silnice III/4221: Velehrad - Salaš, sesuv, dle přílohy č. 1108-10-P07;
B. investiční požadavky akcí reprodukce majetku Zlínského kraje na neinvestiční
povodňové akce:
1. č. 732/2/110/161/11/10 Silnice III/49517: Žítková, eroze, propustek, o celkových
nákladech 340.000 Kč, dle přílohy č. 1108-10-P09;
2. č. 731/2/110/160/11/10 Silnice III/05726: Valašská Bystřice, eroze I, o celkových
nákladech 900.000 Kč, dle přílohy č. 1108-10-P11;
3. č. 729/2/110/159/11/10 Silnice III/05726: Valašská Bystřice, opěrná zeď II, o
celkových nákladech 1.700.000 Kč dle přílohy č. 1108-10-P13;
4. č. 733/2/110/162/11/10 Silnice III/43913: Choryně, opěrná zeď, o celkových
nákladech 391.000 Kč, dle přílohy č. 1108-10-P15;
5. č. 734/2/110/163/11/10 Silnice III/43913: Kelč - Komárovice, eroze, propustek, o
celkových nákladech 287.000 Kč, dle přílohy č. 1008-10-P17;
C. uzavření příkazní smlouvy:
1. k akci "Silnice III/49517: Žítková, eroze, propustek" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 1108-10-P18;
2. k akci "Silnice III/05726: Valašská Bystřice, eroze I" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 1108-10-P19;
3. k akci "Silnice III/05726: Valašská Bystřice, opěrná zeď II" mezi Zlínským krajem
a příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle
přílohy č. 1108-10-P20;
4. k akci "Silnice III/43913: Choryně, opěrná zeď" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 1108-10-P21;
5. k akci "Silnice III/43913: Kelč - Komárovice, eroze, propustek" mezi Zlínským
krajem a příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
dle přílohy č. 1108-10-P22;
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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 29.11.2010
na akce:
1. Silnice III/49517: Žítková, eroze, propustek, dle přílohy č. 1108-10-P01;
2. Silnice III/05726: Valašská Bystřice, eroze I, dle přílohy č. 1108-10-P02;
3. Silnice III/05726: Valašská Bystřice, opěrná zeď II, dle přílohy č. 1108-10-P03;
4. Silnice III/43913: Choryně, opěrná zeď, dle přílohy č. 1108-10-P04;
5. Silnice III/43913: Kelč - Komárovice, eroze, propustek, dle přílohy č. 1108-10P05;
6. Silnice III/4276: Polešovice, sesuv, dle přílohy č. 1108-10-P06;
7. Silnice III/4221: Velehrad - Salaš, sesuv, dle přílohy č. 1108-10-P07;
pověřuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem
funkce investora a zajištěním přípravy a realizace akce:
1. Silnice III/49517: Žítková, eroze, propustek;
2. Silnice III/05726: Valašská Bystřice, eroze I;
3. Silnice III/05726: Valašská Bystřice, opěrná zeď II;
4. Silnice III/43913: Choryně, opěrná zeď;
5. Silnice III/43913: Kelč - Komárovice, eroze, propustek;
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce:
1. "Silnice III/49517: Žítková, eroze, propustek" na základě příkazní smlouvy, dle
přílohy č. 1108-10-P18a,
2. "Silnice III/05726: Valašská Bystřice, eroze I" na základě příkazní smlouvy, dle
přílohy č. 1108-10-P19a;
3. "Silnice III/05726: Valašská Bystřice, opěrná zeď II" na základě příkazní
smlouvy, dle přílohy č. 1108-10-P20a,
4. "Silnice III/43913: Choryně, opěrná zeď" na základě příkazní smlouvy, dle
přílohy č. 1108-10-P21a;
5. "Silnice III/43913: Kelč - Komárovice, eroze, propustek" na základě příkazní
smlouvy, dle přílohy č. 1108-10-P22a.

53.

Školství - vyhlášení konkurzů na pracovní místa ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0989/R23/10

bere na vědomí
1. vzdání se pracovního místa ředitele Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803,
pana Mgr. Pavla Šoltyse, s účinností od 01.01.2011, dle přílohy č. 1167-10-P01;
2. uvolnění pro výkon veřejné funkce z pracovního místa ředitele Odborného
učiliště Kelč, IČ 843318, pana Ing. Karla Davida, dle přílohy č. 1167-10-P02;
schvaluje
vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky dle přílohy č. 1167-10-P03:
1. Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803,
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2. Odborného učiliště Kelč, IČ 843318.

54.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekt - příprava
projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0990/R23/10

schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo na akci „Uherskohradišťská nemocnice Centrální
objekty 1. etapa“ mezi Zlínským krajem a společností GG Archico a. s., Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 1168-10-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
uzavřené s uchazečem GG ARCHICO a. s., se sídlem Zelené náměstí 1291, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 1168-10-P02.

55.

Zdravotnictví - Záchranná služba Uherské Hradiště - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0991/R23/10

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. – Výjezdové
stanoviště Uherské Hradiště“ dle přílohy č. 1164-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější společné nabídky uchazeče CGM Czech a. s. a PaPP, spol.
s r. o.,
2. uzavření smlouvy o dílo „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. –
Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště“ se společností CGM Czech a. s. a PaPP,
spol. s r. o., dle přílohy č. 1164-10-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky „Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p. o. - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště“ plynoucích ze
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v
termínu do 28.02.2011;
2. vedoucímu Odboru investic předložit k podpisu smlouvu k veřejné zakázce s
vybraným uchazečem v termínu do 31.01.2011, dle přílohy č. 1164-10-P02.
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56.

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
15.12.2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0992/R23/10

schvaluje
návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
15.12.2010 uvedený v příloze č. 1169-10-P01.

Zlín 15. listopadu 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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