R24/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání dne 29.11.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0993/R24/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1245-10-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 29.11.2010, předložit Radě Zlínského
kraje ke schválení závěry z auditů projednané na jednotlivých valných hromadách.“
- na termín plnění 24.01.2011;
2. usnesení č. 0692/R17/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit návrh rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji“ Radě Zlínského kraje k
rozhodnutí, v termínu do 29.11.2010.“ - na termín plnění 21.03.2011;
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
29.11.2010.“ - na termín plnění 10.01.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0994/R24/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) akcí „Vánoce na Hané a Valašsku“ a akcí „Rozsvícení vánočního stromu“
pořádanými Střediskem volného času, p. o., IČ 75088606, ve dnech 24.-25.11. a
26.11.2010;
b) čtvrtým ročníkem „Vánoční aukce“ pořádaným společností Samari, o. s., IČ
22671951, dne 09.12.2010 v sídle Zlínského kraje;
c) akcí „Vánoční charitativní koncert dětem“ pořádanou občanským sdružením
KORUNKA LUHAČOVICE, IČ 22875930, a společností Léčebné lázně–
Sanatorium MIRAMARE, s. r. o., IČ 60727942, v Luhačovicích dne 12.12.2010;
d) odborným seminářem „Bio/hovězí na Moravě“ pořádaným Střední školou
zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm, p. o., IČ 00843547, dne
03.12.2010;
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schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 15.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sport Club MEZ Brumov, IČ 18757561,
na mezinárodní nohejbalový turnaj „Memoriál Zdeňka Miklase“ pořádaný dne
27.12.2010 v Brumově-Bylnici;
b) ve výši 10.000 Kč Středisku volného času, p. o., IČ 75088606, na pořádání akcí
„Vánoce na Hané a Valašsku“ a „Rozsvícení vánočního stromu“;
c) ve výši 10.000 Kč Samari, o. s., IČ 22671951, na pořádání 4. ročníku „Vánoční
aukce“ dne 09.12.2010 v sídle Zlínského kraje;
d) ve výši 5.000 Kč občanskému sdružení TJ Sokol Branky, IČ 54124037, na
pořádání tradičního šachového turnaje „38. ročník Štěpánský turnaj šachu v
bleskové hře Branky 2010“ v Brankách dne 26.12.2010;
e) ve výši 10.000 Kč Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod
Radhoštěm, p. o., IČ 00843547, na pořádání odborného semináře „Bio/hovězí na
Moravě“ dne 03.12.2010;
f) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Holešovští trubači, IČ 22731342, na
pořádání Adventního koncertu s hosty dne 11.12.2010 v Holešově;
g) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení KORUNKA LUHAČOVICE, IČ
22875930, na pořádání akce „Vánoční charitativní koncert dětem“ dne 12.12.2010
v Luhačovicích;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0206/2010, dle přílohy č. 1217-10-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0201/2010 dle přílohy č. 1217-10-P04 - Úprava
rozpočtu ORJ 10 na jednotlivých položkách programu Podpora koordinátorů
romských poradců dle schváleného rozhodnutí Úřadu vlády ČR 19625/09/SLP;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.11.2010 č. 0941/R23/10 - část
doporučuje ve znění: "Rada Zlínského kraje 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.

Navýšení příjmů a výdajů ORJ 10 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0995/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0068/2010 dle
přílohy č. 1210-10-P01.

4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0996/R24/10

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
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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
pozemcích p. č. 12098/8, zahrada, p. č. 12098/6, zahrada, p. č. 16256/4, ostatní
plocha/silnice, p. č. 16256/6, ostatní plocha/jiná plocha, vše v k. ú. Huslenky, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1212-7861/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního vedení komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ
70994234, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení 1 ks výstražníku včetně přívodního kabelu na
pozemku p. č. 2428/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Loučka u Vlašského Meziříčí, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, opravami a
údržbou zařízení - výstražníků včetně přívodního kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH;
3. uzavření dohody o splátkách s Horským hotelem Čarták, s. r. o., se sídlem
Solanec pod Soláněm 186 , PSČ 756 62 Hutisko-Solanec, IČ 27798801, zapsaný
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
52131, za podmínek a v rozsahu dle žádosti dlužníka v příloze č. 1212-10-P01,
4. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, strpět:
- umístění stavby tělesa pozemní komunikace na pozemcích p. č. 3115/133, p. č.
3115/157, p. č. 3200/9, obec a k. ú. Otrokovice,
- přetnutí pozemků p. č. 3159/6, p. č. 3563 stavbou silničního nadjezdu v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 4010-247/2010 pro obec a k. ú. Otrokovice
- vstup a vjezd na předmětné pozemky nebo jejich části za účelem provádění
oprav a údržby umístěné stavby tělesa pozemní komunikace, silničního nadjezdu a
odstraňování následků nehod a jiných překážek omezujících silniční provoz na
umístěné stavbě pozemní komunikace, silničního nadjezdu,
na dobu existence umístěné pozemní komunikace, silničního nadjezdu.
5. rozpočtové opatření č. RZK/0204/2010 dle přílohy č. 1212-10-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.10.2008 č. 0760/R20/08 - část schvaluje,
bod 1.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0997/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměr úplatného převodu nemovitostí
včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
1. pozemku, případně jeho části
- p. č. 2122, orná půda,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec a k. ú. Holešov;
2. nemovitostí
a) pozemků
- p. č. 885/4, ostatní plocha,
- p. č. st. 1275, zastavěná ploch a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště;
b) stavby
- bez čp/če, technická vybavenost na p. č. st. 1275,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 946 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště
formou výběrového řízení dle přílohy č. 1214-10-P01;
3. nemovitostí
- stavby bez čp/če. jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1866,
- p. č. 1866, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavby bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1868,
- p. č. 1868, zastavená plocha a nádvoří,
- p. č. 1867, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1869, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín, formou
výběrového řízení dle přílohy č. 1214-10-P02,
4. pozemku
- p. č. 1375/2, ostatní plocha, o výměře 283 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 531-133/2010
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička I. formou výběrového řízení dle přílohy č.
1214-10-P04;
5. pozemku
- p. č. st. 17/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec Újezd a k. ú. Újezd u
Valašských Klobouk;
schvaluje
záměr úplatného převodu pozemku včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví kraje:
- díl „f“ o výměře 1m2,
oddělený z původního pozemku p. č. 864/1 geometrickým plánem č. 529-24/2010
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička I.

6.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0998/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
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A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
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,
- 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, do
vlastnictví obce Kyselovice, Kyselovice 189, 768 11 Chropyně, IČ 00287393;
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,
do vlastnictví obce Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ
00283983;
3. pozemků:
- p. č. 15637/36, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
- p. č. 15637/38, ostatní plocha, o výměře 44 m2,
- p. č. 15637/39, ostatní plocha, o výměře 53 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1404-194/2010
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky, do vlastnictví obce Huslenky, Huslenky 494,
756 02, IČ 00303828;
4. pozemků:
- p. č. 6382/41, ostatní plocha,
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- 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, do
vlastnictví města Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČ
00284220;
B. prodej nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem nezahrnuté v kupní ceně
uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 502/28, orná půda, o výměře 200 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 547-65/2010,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Chvalčov a k. ú. Chvalčova Lhota, do vlastnictví (SJM)
manželů Karla Cvrka a Vlasty Cvrkové, oba bytem Mansfeldova 782/17, 198 00
Praha 9, za cenu ve výši 10.312 Kč;
2. pozemků
- p. č. st. 79/3, zastavěná plocha, o výměře 9 m2,
- p. č. 1343/10, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 141-250/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic, do spoluvlastnictví
Rostislava Sigmunda, Kunkovice 48, 768 13 Litenčice (podíl id. 1/2), Boženy
Plichtové, Kunkovice 48, 768 13 Litenčice (podíl id. 1/4) a Rostislava Sigmunda,
Čejkovická 4114/6, 628 00 Brno (podíl id. 1/4), za cenu ve výši 1.400 Kč;
3. pozemku
- p. č. 3963/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín do
vlastnictví Zasobování teplem Vsetín a.s. se sídlem Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín,
IČ 45192588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B, vložka 420, za cenu ve výši 92.800 Kč;
4. staveb
- bez čp/če, jiná stavba, na p. č. st. 378, zapsaná v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
715 pro obec a k. ú. Leskovec,
- bez čp/če, garáž, na p. č. st. 1490 zapsaná na LV č. 1651 příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Prostřední Bečva;
do vlastnictví Správy a údržby silnic Valašska, s.r.o., se sídlem Jiráskova 35, 757
59 Valašské Meziříčí, IČ 26820218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627, za cenu ve výši 333.778 Kč.

7.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0999/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich
součástí a příslušenství:
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A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. st. 5456, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 217 od Slováckých strojíren, akciové společnosti, Nivnická
1763, 688 01 Uherský Brod, IČ 00008702;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kyselovice:
- p. č. 2045/2, ostatní plocha,
- p. č. 2045/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Kyselovice, Kyselovice 189, 768 11 Chropyně,
IČ 00287393;
3.
vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd:
- p. č. 4545/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Hřivínův Újezd, HřivínůvÚjezd 50, 763 07
Velký Ořechov, IČ 00283983;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6377/31, ostatní plocha,
- p. č. 6382/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61
Napajedla, IČ 00284220.
5. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 529-24/2010
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička I:
- díl „u“ o výměře 14m2, oddělený z p. č. 46/2,
- díl „t“ o výměře 4m2, oddělený z p. č. 72/4,
- díl „x“ o výměře 36m2, oddělený z p. č. 866/1,
- díl „y“ o výměře 3m2, oddělený z p. č. 866/3,
- p. č. 52/4, ostatní plocha, o výměře 94m2
od ČR – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno, IČ 70890013;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Leskovec:
- p. č. 2494/8, ostatní plocha,
- p. č. 2495/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 14793/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 5677 od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390;
8. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 800-7551/2009
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka:
- p. č. 1922/4, ostatní plocha,
od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ
65993390;
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9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 5437/40, ostatní plocha,
- p. č. 5437/59, ostatní plocha,
- p. č. 5437/67, ostatní plocha,
- p. č. 5437/107, ostatní plocha,
- p. č. 5437/119, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Svárov a k. ú. Svárov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1019/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 2268/55, ostatní plocha,
- p. č. 2268/153, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- id. podíl ve výši 1/6 z p. č. 1524/57, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1505 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u Velehradu:
- p. č. 1204, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Modrá a k. ú. Modrá u Velehradu:
- p. č. 113/6, ostatní plocha,
- p. č. 113/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u
Luhačovic:
- p. č. 1562/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov:
- p. č. 1999/2, vodní plocha,
- p. č. 1999/3, vodní plocha,
- p. č. 2003/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1115 od ČR - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,
Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ 60162694 se závazky nabyvatele, že:
- po dobu 10 let od nabytí vlastnictví budou nemovitosti využívány ve veřejném
zájmu jako silnice, nebudou pronajímány ke komerčním účelům a v případě
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porušení těchto závazků k úhradě smluvní pokety ve výši 3.425 Kč,
- předkládat 1x ročně vždy k 31.12. čestné prohlášení o tom, zda nabyté
nemovitosti jsou využívany ke sjednanému účelu;
a s tím, že porušením závazků není, nebudou-li pozemky dočasně sloužit
veřejnosti jako silnice v důsledku výstavby "Silnice II/490: Holešov - Jihovýchodní
obchvat" a při této stavební akci bude na některém z pozemků vybudována
cyklostezka nebo bude-li pozemek převeden bezúplatně v souvislosti se změnou
kategorie komunikace do vlastnictví vlastníka této komunikace;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 3849/77, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 944 od JUDr. Jana Tesky, Havlíčkova 1239, 686 01 Uherské
Hradiště, insolvenčního správce Martina Šimčíka, Hlavní 682, 687 25 Hluk, za
cenu ve výši 245.898 Kč za podmínek dle příloh č. 1209-10-P01 a č. 1209-10-P02;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Stříbrnice a k. ú. Stříbrnice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2297/21, ostatní plocha,
- p. č. 2297/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 284 od Heleny Dvouleté, bytem Boršice 12, 687 12 Boršice u
Buchlovic za cenu ve výši 47.390 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4992/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1979 od Ing. Přemysla Pazdery, bytem Kamenná 182/9b, 639
03 Brno–Štýřice za cenu ve výši 5.850 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1524/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 397 od Ing. Miroslava Bartošíka, bytem Stráně 440, 760 01
Zlín-Mladcová za cenu ve výši 1.640 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nedachlebice a k. ú. Nedachlebice:
- p. č. 2605/118, ostatní plocha,
- p. č. 2605/119, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 482 od Evy Čevorové, bytem Za Špicí 584, 686 03 Staré
Město, Naděždy Mikulčíkové, bytem Bílovice 45, 687 12 Bílovice, Karla Močičky,
bytem Za Radnicí 1876, 686 03 Staré Město, Aleny Rozumové, bytem Březolupy
510, 687 13 Březolupy za cenu ve výši 1.740 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pitín a k. ú. Pitín:
a)
- p. č. 5441/47, ostatní plocha,
- p. č. 5441/69, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 459 od Marie Überallové, bytem Partyzánů 1818, 688 02
Uherský Brod za cenu ve výši 10.530 Kč;
b)
- p. č. 5419/4, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 1003 od Kamila Pippala, bytem Pitín 85, 687 71 Pitín za cenu
ve výši 6.430 Kč;
c)
- p. č. 5419/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV 52 od Viléma Pippala, bytem Pitín 85, 687 74 Pitín za cenu ve
výši 6.800 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
- p. č. 1324/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 323 od Dagmar Kohoutkové, bytem Lunanova 1825, 688 01
Uherský Brod, Marie Kratěnové, bytem Přečkovice 75, 687 71 Bojkovice, Aleny
Matulové, bytem Kladná–Žilín 123, 687 71 Bojkovice, Ludmily Mlčkové, bytem
Černíkova 965, 687 71 Bojkovice, Ludmily Zápecové, bytem Gen. Svobody 641,
793 05 Moravský Beroun za cenu ve výši 41.950 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na
Moravě:
a)
- p. č. 2488, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 337 od Anežky Manové, bytem Prakšice 220, 687 56
Prakšice, za cenu ve výši 15.270 Kč;
b)
- p. č. 2489, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 33 od Marie Janovské, bytem Prakšice 265, 687 56 Prakšice,
za cenu ve výši 10.690 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
a)
- p. č. 10932, ostatní plocha,
- p. č. 11090, ostatní plocha,
- p. č. 11101, ostatní plocha,
- p. č. 11148/14, ostatní plocha,
- p. č. 11148/19, ostatní plocha,
- p. č. 11151/34, ostatní plocha,
- p. č. 11152/35, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3237 od Ing. Bohumila Blahuše, bytem Rudy Kubíčka 1002,
686 05 Uherské Hradiště - Mařatice za cenu ve výši 9.200 Kč;
b)
- p. č. 11018, ostatní plocha,
- p. č. 11151/5, ostatní plocha,
- p. č. 11152/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3352 od Ing. Vladimíra Zeleného bytem Ostrožská Lhota 97,
687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 5.200 Kč;
c)
- p. č. 11050, ostatní plocha,
- p. č. 11051, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 166 od Jiřího Hanáčka, bytem Chylická 47, 687 22 Ostrožská
Nová Ves, Kláry Hanáčkové, bytem Starochuchelská 192/16, 159 00 Praha 5 za
cenu ve výši 2.200 Kč;
d)
- p. č. 11055, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3339 od Marie Červenákové, bytem Záhumení 354, 687 22
Ostrožská Nová Ves, Anny Doležalové, bytem Osvobození 78, 687 22 Ostrožská
Nová Ves, Luboslava Hrušky, bytem U Splavu 3841, 760 01 Zlín, Ing. Bohuslavy
Třískalové, bytem U Splavu 3841, 760 01 Zlín za cenu ve výši 1.250 Kč;
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10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
a)
- p. č. 1520/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2187 od Marie Červenákové, bytem Záhumení 354, 687 22
Ostrožská Nová Ves, Anny Doležalové, bytem Osvobození 78, 687 22 Ostrožská
Nová Ves, Luboslava Hrušky, bytem U Splavu 3841, 760 01 Zlín, Ing. Bohuslavy
Třískalové, bytem U Splavu 3841, 760 01 Zlín za cenu ve výši 1.100 Kč;
b)
- p. č. 1520/32, ostatní plocha,
- p. č. 1520/42, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2208 od Ing. Bohumila Blahuše, bytem Rudy Kubíčka 1002,
686 05 Uherské Hradiště-Mařatice za cenu ve výši 2.100 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
- p. č. 8158/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3399 od Miroslavy Zmrzlíkové, bytem Novoveská 1079, 687
25 Hluk za cenu ve výši 16.390 Kč;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Poličná:
- p. č. 2041/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 877 od Mgr. Marty Třetinové, bytem Na Rybníku 979, 686 01
Uherské Hradiště za cenu ve výši 2.070 Kč;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková:
- p. č. 5193/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 219 od Mgr. Jany Šabršulové a Jana Šabršuly, oba bytem
Hošťálková 88, 756 22 Hošťálková u Vsetína za cenu ve výši 7.020 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Liptál:
- p. č. 3794/100, ostatní plocha,
- p. č. 3794/101, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 724 od Ing. Miroslava Hrádka, bytem Liptál 424, 756 31 Liptál
za cenu ve výši 8.180 Kč;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov - Bylnice a k. ú. Svatý
Štěpán:
- id. podíl ve výši 1/2 z p. č. 6117/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 12 od Jiřího Běhunčíka, bytem Svatý Štěpán 143, 763 34
Brumov–Bylnice 3 za cenu ve výši 5.410 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj:
a) pro obec a k. ú. Křekov
- id. podíl ve výši 1/2 z p.č. 1181/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 424;
b) pro obec Valašské Klobouky a k.ú. Mirošov u Valašských Klobouk
- id. podíl ve výši 1/2 z p.č. 538/26 ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/2 z p.č. 538/27 ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/2 z p.č. 538/28 ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/2 z p.č. 538/32 ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1715,
vše od SILENA Valašské Klobouky, s. r. o., Sychrov 217, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 64509702, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 22881, za cenu ve výši 51.830 Kč;
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C. bezúplatným převodem staveb včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
- stavebních objektů v rámci realizace stavby "ČD DDC, Modernizace trati do 160
km/h Huštěnovice - Otrokovice", a to
SO 35-18-01.1 Mimoúrovňové křížení ul. Objízdné - Otrokovice - dílčí část, SO 3519-02.1 Nadjezd v km 154,570 (ev. č. mostu 36746-4), v délce 600 m v uzlovém
staničení 3,945-4,545 km (uzlový úsek Baťák) na pozemkových parcelách č.
3115/133, č. 3115/157, č. 3200/9, vše obec a k. ú. Otrokovice, od ČR - Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ 70994234;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010 - bod B. 34. f);
- č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010 – bod B. 18. b);
- č. 0324/Z12/10 ze dne 15.09.2010 – bod B. 27. e), f);
- č. 0568/Z19/07 ze dne 19.09.2007 – bod 1. II. e) 1.;
- č. 0568/Z19/07 ze dne 19.09.2007 – bod 1. II. uu) 2.;
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 – bod. III. b) 3.;
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 – bod. III. a) 6.;
- č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010 – bod A. 51.;
- č. 0324/Z12/10 ze dne 15.09.2010 – bod B.4. a 5;
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod B.5.;
předává
nemovitosti po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke
dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření, a to nemovitosti:
- uvedené pod body I. A. 2. - 15., B., C. tohoto usnesení příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860;
- uvedené pod bodem I. A. 1. tohoto usnesení příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ
14450437.

8.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1000/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0071/2010, dle
přílohy č. 1218-10-P01.

9.

Obecně prospěšné společnosti založené Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1001/R24/10

bere na vědomí
odstoupení pana Ing. Jaroslava Drozda z funkce člena dozorčí rady společnosti
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313 dle přílohy č. 1215-10P04;
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jmenuje
do funkce členů správní rady společnosti Energetická agentura Zlínského kraje, o.
p. s., IČ 27688313, pana Jiřího Částečku a Mgr. Milana Filipa dle přílohy č. 121510-P06;
schvaluje
změnu sídla společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ
27744485, z třída Tomáše Bati - areál Svit, budova 22, Zlín 760 90, na J. A. Bati
5520, Zlín 761 90;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 1 k zakládací listině společnosti Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., IČ 27744485, dle přílohy č. 1215-10-P01,
2. dodatek č. 1 k zakládací listině společnosti Energetická agentura Zlínského
kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 1215-10-P02,
3. úplné znění zakládací smlouvy společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p.
s., IČ 27673286, dle přílohy č. 1215-10-P03.

10.

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1002/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Josefa Bartoška, bytem Ovocná 414, 769 01 Holešov;
2. Barboru Bártkovou, bytem Březnice 64, 760 01 Zlín;
3. Ing. Jana Brázdila, bytem Přílepy 4, fakticky Novosady 1362, 769 01 Holešov;
4. Alenu Gogelovou, bytem Slunečná 4556, 760 05 Zlín;
5. Ladislavu Hradilovou, bytem Višňovce 1093, 768 24 Hulín;
6. Lenku Hrdinovou, DiS., bytem Nová 239, 687 03 Babice;
7. Ing. Jiřího Konečného, Ph.D., bytem Otakarova 107, 686 01 Uherské Hradiště;
8. Antonína Koníčka, bytem Kněžpole 333, 687 12 Bílovice;
9. Ing. Milana Lukeše, bytem Podohradí 371, 687 51 Nivnice;
10. Ing. Karla Matuchu, bytem Bystřice pod Lopeníkem 325, 687 55 Bystřice pod
Lopeníkem;
11. JUDr. Jaroslava Sochůrka, bytem Spojovací 2228, 760 01 Zlín;
12. Ing. Jiřího Stodůlku, bytem Komenského 733, 763 61 Napajedla;
13. Ludmilu Štaudnerovou, bytem Masarykova 1375, 769 01 Holešov;
14. Emiliu Tamašiovou, bytem Tečovice 142, 763 02 Zlín 4;
15. Jarmilu Vaicenbacherovou, bytem Benešovo nábřeží 3740, 760 01 Zlín.
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11.

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1003/R24/10

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Uherskohradišťské nemocnici, a. s.
dne 26. července 2010 dle přílohy č. 1211-10-P01.

12.

Závazek veřejné služby a dotace v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1004/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
mezi Zlínským krajem a společností:
a) Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, dle přílohy
č. 1199-10-P01,
b) Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 119910-P03;
2. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 3.969.000 Kč společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,
o. p. s., IČ 27744485, dle přílohy č. 1199-10-P02,
b) ve výši 2.641.000 Kč společnosti Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.,
IČ 27688313, dle přílohy č. 1199-10-P04;
3. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
929.000 Kč společnosti Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, dle přílohy č. 1199-10-P05.

13.

Zdravotnictví - KNTB - centrální objekt - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1005/R24/10

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
633/3/170/107/10/09 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - centrální objekt" dle přílohy
č. 1188-10-P01.

14.

Zdravotnictví - KNTB - technické zhodnocení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1006/R24/10

vyjadřuje souhlas
se změnou č. 2 plánu investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje
pronajatém Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, pro rok 2010, dle
přílohy č. 1200-10-P02;
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schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
736/2/170/128/11/10 "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova č. 48 LDN,
dobudování iktového centra" dle přílohy č. 1200-10-P03,
2. realizaci technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého Krajské
nemocnici T. Bati, a. s., pod názvem "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova č.
48 LDN, dobudování iktového centra" 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 929.000 Kč vč. DPH
dle přílohy č. 1200-10-P03.

15.

Zdravotnictví - KNTB - pracoviště angiografie - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1007/R24/10

bere na vědomí
protokoly o jednání komise k veřejné zakázce s názvem "Krajská nemocnice T.
Bati, a. s. - budova 25 - pracoviště angiografie - 2. etapa" dle přílohy č. 1202-10P01 a č. 1202-10-P02;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností MANAG a. s., se sídlem Zarámí 92, 760 01
Zlín, IČ 47906898, dle přílohy č. 1202-10-P03.

16.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1008/R24/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce s názvem "Kroměřížská
nemocnice a. s. – rekonstrukce kuchyně - zpracování PD" dle přílohy č. 1192-10P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče GG ARCHICO s. r. o., Zelené náměstí
1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432;
2. uzavření smlouvy s uchazečem GG ARCHICO s. r. o., Zelené náměstí 1291,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 1192-10-P02.
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17.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných provozů dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1009/R24/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na akci „Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace
vybraných provozů“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č.
1204-10-P01 až č. 1204-10-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Martina
Hromečková, DiS., Ing. Jana Stašková, Ing. Martin Glíž, a náhradníky - Ing. Milan
Hudec, Ing. David Neulinger, Ing. Bc. Olga Pekárková, RNDr. Ludmila Knotová;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky „Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných
provozů“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do
31.12.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 31.12.2010.

18.

Kultura - Environmentální střediska - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1010/R24/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
664/3/090/044/12/09 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Environmentální střediska
Muzea regionu Valašsko" dle přílohy č. 1198-10-P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 1198-10-P02.

19.

Projekt „Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském
úřadě Zlínského kraje“ - zpracování analytických dokumentů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1011/R24/10

schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky č. VZ/2010/6/200/11 "Vypracování analytických
dokumentů pro Zlínský kraj";
2. zadání veřejné zakázky s názvem „Vypracování analytických dokumentů pro
Zlínský kraj II“ formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 119310-P01 až č. 1193-10-P09 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č.1193-10-P10 a
současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje a na
stránkách www.esfcr.cz;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Petr Lesa, Ing. Petr Zahálka,
Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petra Pilčíková,
Ing. David Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Petr Lesa, Mgr. Libor Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Petr Lesa, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Milan Filip,
Ing. David Mareček, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Libor Fusek,
Ing. Jitka Homolková, Ph.D., MBA, RNDr. Jan Vaněk, Ing. Pavel Grebeníček, Ing.
David Neulinger;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic učinit všechny potřebné kroky ke zrušení veřejné
zakázky č. VZ/2010/6/200/11 "Vypracování analytických dokumentů pro Zlínský
kraj" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do
10. 01. 2011;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
veřejné zakázky „Vypracování analytických dokumentů pro Zlínský kraj II" dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 24.01.2011.

20.

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010-2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1012/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Program rozvoje územního obvodu
Zlínského kraje 2010-2012 dle přílohy č. 1194-10-P01.

21.

Regionální podpůrný zdroj - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1013/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.
D/1488/2008/STR o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Zlínským krajem
a společností Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., IČ 26931133, dle přílohy č. 119610-P02.
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22.

Partnerská účast Zlínského kraje v projektu 7. rámcového programu EU

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1014/R24/10

souhlasí
s účastí Zlínského kraje jako partnera projektu TRANSFEDER (Transport and
Future Economic DEvelopment of Regions – Doprava a budoucí ekonomický
rozvoj regionů), dle přílohy č. 1197-10-P01, který je předkládán v rámci vyhlášené
výzvy 7. rámcového programu EU;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit přípravu "Prohlášení o přijetí
závazku ve věci projektu TRANSFEDER" dle přílohy č. 1197-10-P02 a dalších
povinných příloh k předkládanému projektu v termínu do 09.12.2010.

23.

Dodatky smluv o zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje pro
rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1015/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa–Housacar, Zlín,
Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ 12296309, dle přílohy č. 1171-10-P01;
b) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 1171-10-P02;
c) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 1171-10-P03;
d) dodatek č. 7 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.
s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 1171-10-P04;
e) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines a.
s., Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, dle přílohy č. 1171-10-P05;
f) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 1171-10-P06;
g) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VEOLIA TRANSPORT
MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, dle
přílohy č. 1171-10-P07;
h) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Hodonín a. s., Hodonín,
Brněnská 48, IČ 60747536, dle přílohy č. 1171-10-P08;
i) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VYDOS BUS a. s., Vyškovměsto, Jiřího Wolkera 416/1, IČ 26950731, dle přílohy č. 1171-10-P09;
j) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 1171-10P10;
2. poskytnutí dotací pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti pro rok 2011:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, v celkové výši 14.613.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 138.992.000 Kč;
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c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 58.284.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 66.630.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, v celkové výši 1.126.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v celkové
výši 2.806.000 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, v celkové výši 6.724.000 Kč;
h) pro dopravce ČSAD Hodonín a. s., Hodonín, Brněnská 48, IČ 60747536, v
celkové výši 445.000 Kč;
i) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, v celkové výši 580.000 Kč;
j) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 4.350.000 Kč;
3. navýšení účelové dotace u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2010:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, navýšení o částku 276.000 Kč na celkovou částku 14.085.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 2.636.000 Kč na celkovou částku 134.363.100 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 1.094.000 Kč na celkovou částku 56.762.606 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 1.266.000 Kč na celkovou
částku 64.534.300 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, navýšení o částku 21.000 Kč na celkovou částku 1.082.200 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, navýšení
o částku 50.000 Kč na celkovou částku 2.760.976 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, navýšení o částku 129.000 Kč na
celkovou částku 6.552.600 Kč;
h) pro dopravce ČSAD Hodonín a. s., Hodonín, Brněnská 48, IČ 60747536,
navýšení o částku 8.000 Kč na celkovou částku 413.700 Kč;
i) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, navýšení o částku 11.000 Kč na celkovou částku 576.800 Kč.

24.

Doprava - dodatek zřizovací listiny ŘSZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1016/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 1172-10P01 a č. 1172-10-P02.
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25.

Filharmonie B. Martinů, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1017/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
uzavíranou mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, a Filharmonií Bohuslava Martinů,
o. p. s., IČ 27673286, dle přílohy č. 1225-10-P01,
2. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro Filharmonii Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 00283924, ve výši 20.550.000 Kč dle přílohy č. 1225-10-P02.

26.

Kultura - smlouva o výpůjčce pro provozování pobočky Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1018/R24/10

bere na vědomí
zrušení podvýpůjčkové smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČ 00283924 a
Muzeem jihovýchodní Moravě ve Zlíně, IČ 00089982, příspěvková organizace, na
podvýpůjčky prostor pro umístění pobočky muzea dle přílohy č. 1224-10-P01;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, a
Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na výpůjčku nebytových
prostor o výměře 448,2 m2 v objektu bývalé mateřské školy v Jaroslavicích, č. p.
119 dle přílohy č. 1224-10-P02.

27.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1019/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0350/Z12/10 ze dne
15.09.2010, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje JUDr. Ctiradu Vránovi
ve výši:
a) 93.240 Kč (příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů),
b) 3.300 Kč (příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie),
c) 42.800 Kč (příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů),
d) 5.400 Kč (příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie);
2. schválit poskytnutí dotace Mary Bernice Vrana ve výši:
a) 93.240 Kč (příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů),
b) 3.300 Kč (příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie),
c) 42.800 Kč (příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů),
d) 5.400 Kč (příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie);
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3. schválit poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Zlínského kraje dle přílohy č. 1178-10-P01.

28.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účelové neinvestiční dotaci Povodí Moravy, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1020/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0074/2010 dle přílohy 1177-10-P03,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0555/2010/ŽPZE mezi Zlínským krajem a Povodím
Moravy, s. p., IČ 70890013, dle přílohy č. 1177-10-P01.

29.

Podprogramy na rok 2011 na úseku zemědělství, životního prostředí a
venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1021/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce:
a) PF01-11 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje
dle přílohy č. 1176-10-P01;
b) PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova dle přílohy č. 1176-10-P02;
schvaluje
výjimku z metodického pokynu MP/13/08/09 - Pravidla pro poskytování podpory na
základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu
Zlínského kraje pro administraci PF01-11 Podprogram vodohospodářská
infrastruktura v obcích Zlínského kraje, která spočívá v úpravě struktury
prováděcích dokumentů, smlouvy o poskytnutí dotace a procesu administrace.

30.

PF04-11 Podprogram "podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1022/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce
PF04-11 Podprogram "podpora ekologických aktivit v kraji" dle přílohy č. 1179-10P01.
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31.

Sociální služby - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1023/R24/10

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Luhačovice, IČ 70850909, na rok 2010, dle přílohy č. 1222-10P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, na rok 2010,
dle přílohy č. 1222-10-P02;
3. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2010, dle přílohy č. 1222-10-P03.

32.

Sociální služby - změna objemu prostředků na platy a OON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1024/R24/10

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů u
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb na
rok 2010, dle přílohy č. 1220-10-P01:
a) Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
b) Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827,
c) Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042,
d) Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895,
e) Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
f) Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941,
g) Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976,
h) Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968,
i) Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
j) Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ
70850917,
k) Domov s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950.

33.

Podprogram na podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve Zlínském kraji
pro rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1025/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce
PF09-11 Podprogramu na podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve Zlínském
kraji pro rok 2011 dle přílohy č. 1221-10-P01.
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34.

Veřejná zakázka "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních
službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji
2"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1026/R24/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v
sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb ve
Zlínském kraji 2" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 1219-10-P01
až č. 1219-10-P16;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony souvisejících s
realizací veřejné zakázky "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v
sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb ve
Zlínském kraji 2" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Vzdělávání sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků zařízení sociálních
služeb ve Zlínském kraji 2" Radě Zlínského kraje v termínu do 02.05.2011;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Petr Lesa, Martina Hromečková,
DiS., Mgr. Libor Fusek a náhradníky - Mgr. Zdeňka Haramijová, Ing. David
Neulinger, JUDr. Kateřina Lisá;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Petr Lesa;
Ing. Bc. Anna Blechová; Mgr. Martina Vašíčková, Mgr. Radka Dvořáčková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Martin Kobzáň, Martina
Hromečková, DiS, Mgr. Petr Lesa, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Martina
Vašíčková, Mgr. Radka Dvořáčková, Bc. Jiří Bátrla a náhradníky - Mgr. Jana
Chovancová, Ing. Jitka Homolková, Ph.D., MBA, Ing. David Neulinger, Mgr. Libor
Fusek, Mgr. Jana Bartošková, Mgr. Helena Miklová, PhDr. Julie Zaydlarová, Bc.
Rut Halmazňová.

35.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1027/R24/10

bere na vědomí
navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2010 u
příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, o 50.688 Kč na celkovou výši
445.293 Kč, dle přílohy č. 1234-10-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0199/2010 dle přílohy č. 12343-10-P01.
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36.

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů a změna závazných objemů
prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1028/R24/10

schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz o 1.839.000 Kč na celkovou výši 156.070.000 Kč u
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba ZK, IČ 62182137, dle
přílohy č. 1227-10-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy o 292.000 Kč na celkovou výši
121.572.000 Kč a navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů o
418.000 Kč na celkovou výši 13.118.000 Kč u příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 122710-P02.

37.

Zdravotnictví - souhlas s rekonstrukcí výtahu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1029/R24/10

vyjadřuje souhlas
s rekonstrukcí výtahu v budově bez č. p. na pozemku p. č. st. 610/1, k. ú. Příluky u
Zlína dle přílohy č. 1229-10-P02, kterou provede ČR - Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IČ
71009221, za podmínky, že rekonstrukce výtahu bude plně hrazena z prostředků
ČR - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

38.

Zdravotnictví - změna IF č. 4 v roce 2010 Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje, p. o., převod z RF do IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1030/R24/10

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
738/2/170/130/11/10 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - Vozidlo RV" dle přílohy č. 1228-10P01 o celkových nákladech 610.000 Kč;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, dle
přílohy č. 1228-10-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce a přizváním zástupců
Zlínského kraje do jednotlivých komisí.
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39.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření a změna zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1031/R24/10

předává
k hospodaření:
a) nemovitost ve vlastnictví Zlínského kraje - stavbu občanského vybavení č. p.
1690 na pozemku p. č. st. 3612, zapsanou v katastru nemovitostí příslušného
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem včetně
všech nedílných součástí stavby;
b) samostatné věci movité, vybavení výjezdového stanoviště Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje v Bystřici pod Hostýnem v celkové hodnotě
938.726 Kč dle přílohy č. 1226-10-P05;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, dle přílohy č. 1226-10-P04;
souhlasí
s vypořádáním zhodnocení majetku Zlínského kraje, provedené na pozemku p. č.
2673/42 v k. ú. Bystřici pod Hostýnem, mezi Zlínským krajem a Zdravotnickou
záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, v
hodnotě 704.724 Kč dle přílohy č. 1226-10-P06.

40.

Smlouvy o zajištění činnosti lékařské služby první pomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1032/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o zajištění činnosti
lékařské služby první pomoci mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 27661989,
dle příloh č. 1231-10-P01 a č. 1231-10-P06,
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle příloh č. 1231-10-P02 a č. 1231-10-P06,
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660, Kroměříž, IČ 27660532, dle
příloh č. 1231-10-P03 a č. 1231-10-P06,
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 26871068, dle
příloh č. 1231-10-P04 a č. 1231-10-P06,
5. Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s., U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí, IČ
26822105, dle příloh č. 1231-10-P05 a č. 1231-10-P06.
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41.

Smlouva o provozování protialkoholní záchytné stanice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1033/R24/10

schvaluje
uzavření smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice mezi Zlínským
krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova
660/73, 767 55 Kroměříž, dle příloh č. 1230-10-P01 a č. 1230-10-P02.

42.

Jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1034/R24/10

bere na vědomí
odstoupení Mgr. Jitky Šimkové, Okružní 4734, 760 05 Zlín, z funkce člena školské
rady střední školy, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední škola-Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí, IČ 00851574, k datu 31.12.2010;
jmenuje
Mgr. Dagmar Všetičkovou, Sadová 455, 756 31 Liptál, členkou školské rady
střední školy, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední škola-Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, s účinností od 01.01.2011.

43.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1035/R24/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0203/2010 dle přílohy č. 1244-10-P01.

44.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1036/R24/10

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2010:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola obchodu a gastronomie
Koryčany, IČ 00544639, dle přílohy č. 1243-10-P01;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, IČ
00851906, dle přílohy č. 1243-10-P02;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 1243-10-P05;
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d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola
speciální Kroměříž, IČ 47934581, dle přílohy č. 1243-10-P06.
2. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0202/2010 dle přílohy č. 1243-10-P03;
b) č. RZK/0208/2010 dle přílohy č. 1243-10-P07;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, k posílení investičního fondu organizace ve
výši 140.000 Kč.

45.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1037/R24/10

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Masarykovo gymnázium a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, a to
soubor movitých věcí z PC učebny informačního centra, inventární číslo 20094, rok
pořízení 2002, pořizovací cena 411.472 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické
likvidace.

46.

Školství - předání movitého majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1038/R24/10

předává
movitý majetek ve vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření příspěvkové
organizaci Základní umělecká škola Bojkovice, IČ 46254331, a to:
a) drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně celkem 645.575 Kč, rok
pořízení 2010, dle přílohy 1240-10-P01;
b) soubor samostatných movitých věcí, inventární číslo KUZLH000H3IZ, pořizovací
cena 974.975 Kč, rok pořízení 2010, dle přílohy č. 1240-10-P02.

47.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1039/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 1241-10-P01 až č. 1241-10-P06.
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48.

Školství - sloučení středních škol Kroměříž a Koryčany

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1040/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž (přejímající příspěvková
organizace) a příspěvkové organizace Střední škola obchodu a gastronomie
Koryčany, IČ 00544639, se sídlem Zámecká 65, 768 05 Koryčany (zanikající
příspěvková organizace), s účinností od 01.01.2011;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.01.2011;
3. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 1238-10-P02;
schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.01.2011:
1. Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany, IČ 00544639:
a) výmaz Střední školy, IZO 110500288, na adrese Zámecká 65, 768 05 Koryčany;
b) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Zámecká 65,
768 05 Koryčany;
c) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Stoličkova
3550, 767 01 Kroměříž;
d) výmaz neaktivních oborů vzdělání střední školy;
e) převod aktivních oborů vzdělání střední školy;
f) výmaz Školní jídelny, IZO 110014197, na adrese Zámecká 65, 768 05 Koryčany;
g) převod místa poskytovaných školských služeb Školní jídelny na adrese
Zámecká 65, 768 05 Koryčany;
h) výmaz Domova mládeže, IZO 110014189, na adrese Zámecká 65, 768 05
Koryčany;
i) převod místa poskytovaných školských služeb Domova mládeže na adrese
Zámecká 65, 768 05 Koryčany;
2. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832:
a) zápis místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Zámecká 65,
768 05 Koryčany;
b) zápis místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Stoličkova 3550,
767 01 Kroměříž;
c) zápis (převod) aktivních oborů zanikající příspěvkové organizace;
d) zápis místa poskytovaných školských služeb Školní jídelny na adrese Zámecká
65, 768 05 Koryčany;
e) zápis místa poskytovaných školských služeb Domova mládeže na adrese
Zámecká 65, 768 05 Koryčany;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členovi rady, v případě schválení sloučení výše uvedených
příspěvkových organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje podat v termínu do
30.12.2010 návrhy na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 01.01.2011.
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49.

Školství - jmenování konkurzních komisí pro konkurzy na pracovní místa
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1041/R24/10

jmenuje
1. předsedu a členy konkurzní komise pro konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Josef Slovák, Ing. Hana
Příleská, Mgr. Eva Čapková, Mgr. Ivo Suchý, Bc. Jana Jurásková;
2. předsedu a členy konkurzní komise pro konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky Odborného učiliště Kelč, IČ 843318, ve složení: předseda komise
- PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Josef Slovák, Ing. Hana Příleská,
Ing. Petr Hajný, Mgr. Zdeněk Ševela, Mgr. Jana Cindler, Zdeněk Porazil;
schvaluje
přizvání odborníka s hlasem poradním, paní PaedDr. Mgr. Věry Facové, k průběhu
konkurzů na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803;
2. Odborného učiliště Kelč, IČ 843318.

50.

Přesun finančních prostředků ORJ 10 v oblasti Pořizovatelská činnost - ÚP rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1042/R24/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0200/2010 dle přílohy č. 1174-10-P01.

51.

Veřejná zakázka "Úpravy Účelové katastrální mapy Zlínského kraje II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1043/R24/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce "Úpravy Účelové katastrální
mapy Zlínského kraje II" dle přílohy č. 1175-10-P01;
schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky uchazeči GEODIS BRNO, spol. s r. o., se sídlem
Lazaretní 4298/11a, 61500 Brno-Židenice;
2. uzavření smlouvy na úpravu Účelové katastrální mapy Zlínského kraje s
uchazečem GEODIS BRNO, spol. s r. o., se sídlem Lazaretní 4298/11a, 61500
Brno-Židenice, IČ 00559709, dle přílohy č. 1175-10-P03;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 1175-10-P03 v termínu do 13.12.2010;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s ukončením veřejné zakázky "Úpravy Účelové katastrální mapy
Zlínského kraje II" v termínu do 13.12.2010.

52.

Veřejná zakázka - Rozšíření serverové infrastruktury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1044/R24/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Rozšíření
serverové infrastruktury“ dle přílohy č. 1182-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se
sídlem Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308;
2. uzavření smlouvy s uchazečem IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem Tř.
T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 1182-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu smlouvu se společností
IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, IČ
46992308, dle přílohy č. 1182-10-P02, v termínu do 31.12.2010.

53.

Rekonstrukce elektroinstalace v servrovně 21. budovy - investiční
požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1045/R24/10

schvaluje
investiční požadavek reprodukce majetku Zlínského kraje č. 739/2/010/003/11/10
na akci "Rekonstrukce elektroinstalace hlavní servrovny" dle přílohy č. 1183-10P01 o celkových nákladech 1.451.000 Kč.

54.

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1046/R24/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. O/0521/2006/STR o výpůjčce movitých věcí
mezi Zlínským krajem a společností Regionální rada regionu soudržnosti Střední
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Morava se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ
75084911, dle příloh č. 1186-10-P01 a č. 1186-10-P01a.

55.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ - převody a vyřazení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1047/R24/10

schvaluje
a) vyřazení movitého majetku uvedeného v příloze č. 1180-10-P01 formou
ekologické likvidace;
b) darování nepotřebného movitého majetku následujícím subjektům:
1. Základní škola Zlín, Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa, IČ 71008161, dle
přílohy č. 1180-10-P03;
2. Občanské sdružení Aver Dživipen, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČ
27059120, dle přílohy č. 1180-10-P04;
3. ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín, IČ 00568813,
dle přílohy č. 1180-10-P05;
4. Základní škola Hulín, Nábřeží 938, 768 24 Hulín, IČ 70880263, dle přílohy č.
1180-10-P06;
předává
s účinností od 01.12.2010 movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Střední průmyslová škola polytechnická-Centrum odborné přípravy Zlín, Nad
Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 1180-10-P07;
2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Příluky 372,
760 01 Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 1180-10-P08;
3. Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín, Středová 4694, 760 05
Zlín, IČ 61716421, dle přílohy č. 1180-10-P09;
4. Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 61716456, dle
přílohy č. 1180-10-P10;
5. Dětský domov Bojkovice, p. o., Štefánikova 563, 687 71 Bojkovice, IČ
60371803, dle přílohy č. 1180-10-P11;
6. Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o., Na Hrádku 100, 763
16 Fryšták, IČ 70850917, dle přílohy č. 1180-10-P12;
7. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 53
Uherské Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č. 1180-10-P13;
8. Krajská knihovna Františka Bartoše, p. o., Tř. T. Bati 204, 761 60 Zlín, IČ
70947422, dle přílohy č. 1180-10-P14;
9. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00098639, dle přílohy č. 1180-10-P15;
10. Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ
00098574, dle přílohy č. 1180-10-P16;
11. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín,
IČ 13643878, dle přílohy č. 1180-10-P17;
12. Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 1180-10-P18;
13. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Štefánikova 3015, 761 42 Zlín, IČ
00545121, dle přílohy č. 1180-10-P19.
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56.

SPZ Holešov - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1048/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0075/2010 dle
přílohy č. 1206-10-P01.

57.

Účelová investiční dotace z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1049/R24/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0205/2010 dle přílohy č. 1246-10-P01;
2. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, na rok 2010, o účelovou investiční dotaci
poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911,
ve výši 11.475.101,70 Kč na celkovou výši 269.530.137,50 Kč.

58.

Zdravotnictví - zapojení pojistné náhrady - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1050/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0073/2010 dle
přílohy č. 1233-10-P01.

59.

Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1051/R24/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 dle přílohy č. 1223-10-P01 ke Smlouvě o zajištění
poskytování sociálních služeb č. D/2260/2009/ŘDP, uzavřenou mezi Zlínským
krajem a Unií Kompas, IČ 67028144,
2. uzavření dodatku č. 4 dle přílohy č. 1223-10-P02 ke Smlouvě o zajištění
poskytování sociálních služeb č. D/3060/2009/ŘDP, uzavřenou mezi Zlínským
krajem a Oblastní charitou Uherský Brod, IČ 67028144.
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60.

Dodatek č. 9 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě - České
dráhy, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1052/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o závazku
veřejné služby v drážní dopravě mezi Zlínským krajem a dopravcem České dráhy,
a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, dle přílohy č. 124710-P01.

61.

Dodatek smlouvy o dílo - Mštěnovice, most

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1053/R24/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. D/2163/2010/DOP s uchazečem KKS spol.
s r. o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 1248-10P01.

62.

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1054/R24/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
687/3/150/06/04/10 – 01/11/10, s názvem "Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž - Přístavba únikového schodiště a výtahu" dle přílohy č. 1189-10-P01 o
celkových nákladech 8.346.000 Kč;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
674/3/150/286/03/10 – 02/11/10, s názvem "Střední škola oděvní a služeb Vizovice
– Stavební úpravy domova mládeže" dle přílohy č. 1189-10-P03 o celkových
nákladech 9.963.000 Kč;
3. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 3/2010 na akci "SŠ
oděvní a služeb Vizovice - Stavební úpravy Domova mládeže" dle přílohy č. 118910-P02;
4. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, na rok 2010, dle přílohy č.
1189-10-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0209/2010 dle přílohy č. 1189-10-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0207/2010 dle přílohy č. 1189-10-P06.
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63.

Doprava - dodatky IZ a změna IF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1055/R24/10

schvaluje
A) dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 4 investičního záměru č. 478/3/110/114/05/08-04/11/10 k provedení
díla "Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hážovice", o celkových
nákladech 73.621.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P02;
A2) dodatek č. 1 investičního záměru č. 720/3/110/154/08/10-01/11/10 k provedení
díla "Silnice II/437: Rajnochovice, most ev. č. 437-029", o celkových nákladech
13.843.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P04;
A3) dodatek č. 1 investičního záměru č. 700/3/110/149/06/10-01/11/10 k provedení
díla "Silnice III/4893: Trnava-Slušovice, sesuv", o celkových nákladech 8.612.000
Kč, dle přílohy č. 1170-10-P06;
A4) dodatek č. 3 investičního záměru č. 624/3/110/132/08/09-03/11/10 k provedení
díla "Silnice III/49024: Ludkovice-Pradliska, ochrana vodárenského zdroje
Ludkovice", o celkových nákladech 89.568.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P08;
A5) dodatek č. 1 investičního záměru č. 646/3/110/139/10/09-01/11/10 k provedení
díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov-Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice", o
celkových nákladech 247.358.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P10;
A6) dodatek č. 1 investičního záměru č. 643/3/110/136/10/09-01/11/10 k provedení
díla "Silnice II/497: Šarovy-Březolupy", o celkových nákladech 128.577.000 Kč, dle
přílohy č. 1170-10-P12;
A7) dodatek č. 7 investičního záměru č. 339/3/110/081/01/07-07/11/10 k provedení
díla "Silnice II/497: Březolupy-Bílovice", o celkových nákladech 155.547.000 Kč,
dle přílohy č. 1170-10-P14;
A8) dodatek č. 1 investičního záměru č. 645/3/110/138/10/09-01/11/10 k provedení
díla "Silnice II/432: Kroměříž-Koryčany, část 12 (Roštín-Cetechovice), část 15
(Koryčany, extravilán)", o celkových nákladech 45.795.000 Kč, dle přílohy č. 117010-P16;
A9) dodatek č. 1 investičního záměru č. 644/3/110/137/10/09-01/11/10 k provedení
díla "Silnice II/432: Roštín, průtah obcí", o celkových nákladech 41.306.000 Kč, dle
přílohy č. 1170-10-P18;
A10) dodatek č. 4 investičního záměru č. 505/3/110/123/06/08-04/11/10 k
provedení díla "Silnice II/492: Horní Lhota-Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493;
1. etapa - Dolní Lhota", o celkových nákladech 87.206.000 Kč, dle přílohy č. 117010-P20;
A11) dodatek č. 1 investičního záměru č. 642/3/110/135/10/09-01/11/10 k
provedení díla "Silnice II/492: Horní Lhota-Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493;
2. etapa - Horní Lhota", o celkových nákladech 85.668.000 Kč, dle přílohy č. 117010-P22;
A12) dodatek č. 3 investičního záměru č. 648/3/110/141/10/09-03/11/10 k
provedení díla "Silnice II/495: Bojkovice, most ev. č. 495-028", o celkových
nákladech 58.241.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P24;
A13) dodatek č. 4 investičního záměru č. 502/3/110/120/06/08-04/11/10 k
provedení díla "Silnice II/495: Pitín", o celkových nákladech 29.850.000 Kč, dle
přílohy č. 1170-10-P26;
A14) dodatek č. 1 investičního záměru č. 647/3/110/140/10/09-01/11/10 k
provedení díla "Silnice II/495: Bylnice, most ev. č. 495-045 - křižovatka se silnicí
I/57", o celkových nákladech 82.424.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P28;
A15) dodatek č. 3 investičního záměru č. 489/3/110/118/06/08-03/11/10 k
provedení díla "Silnice II/150: Poličná-Valašské Meziříčí", o celkových nákladech
60.601.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P30;
A16) dodatek č. 1 investičního záměru č. 721/3/110/155/08/10-01/11/10 k
provedení díla "Silnice III/42821: Velehrad, most ev. č. 42821-1", o celkových
nákladech 11.136.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P32;
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A17) dodatek č. 1 investičního záměru č. 631/3/110/134/09/09-01/11/10 k
provedení díla "Silnice III/49720: Velký Ořechov-Doubravy", o celkových nákladech
21.355.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P34;
A18) dodatek č. 2 investičního záměru č. 477/3/110/113/05/08-02/11/10 k
provedení díla "Silnice II/422: Osvětimany, most ev. č. 422-007", o celkových
nákladech 9.547.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P36;
A19) dodatek č. 1 investičního záměru č. 682/3/110/147/05/10-01/10/10 k
provedení díla "Silnice III/03568: Mštěnovice, most ev. č. 03568-1", o celkových
nákladech 7.438.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P38;
A20) dodatek č. 1 investičního záměru č. 681/3/110/146/05/10-01/11/10 k
provedení díla "Silnice III/01875: Veselá, most ev. č. 01875-2", o celkových
nákladech 5.156.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P40;
A21) dodatek č. 1 investičního záměru č. 726/3/110/156/10/10-01/11/10 k
provedení díla "Silnice III/4276: Polešovice, sesuv", o celkových nákladech
3.286.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P42;
A22) dodatek č. 1 investičního záměru č. 727/3/110/157/10/10-01/11/10 k
provedení díla "Silnice III/4221: Velehrad-Salaš, sesuv", o celkových nákladech
5.581.000 Kč, dle přílohy č. 1170-10-P44;
B) změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2010, dle přílohy č. 117010-P45.

64.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Zlínského kraje pro 2011-2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1056/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením pro období 2011–2012 ve znění přílohy č. 123210-P01.

65.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1057/R24/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Zlínským krajem a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Tovární 1268, 769 01 Holešov, IČ
63080303, dle přílohy 1208-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví
Zlínského kraje, a to:
částí pozemků p. č. 2760/6, ostatní plocha v katastrálním území a obci Holešov, p.
č. 147/5, ostatní plocha a p. č. 147/7, ostatní plocha v katastrálním území a obci
Zahnašovice do celkové výměry 20.000 m2, které budou z těchto pozemků
odděleny následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace v
příloze č. 1208-10-P03.
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66.

Smlouva o poskytnutí investiční dotace obci Ratiboř

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1058/R24/10

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje obci
Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 150.000 Kč na vybudování vyrozumívacího a
varovacího systému dle přílohy č. 1251-10-P02.

67.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekt - příprava
projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1059/R24/10

souhlasí
se záměrem převést část projektové dokumentace akce "Uherskohradišťská
nemocnice - Centrální objekty - I. etapa" Uherskohradišťské nemocnici a. s., se
sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, v rozsahu dle
přílohy č. 1252-10-P01;
bere na vědomí
1. ustavení koordinačního týmu pro přípravu a realizaci investiční akce
"Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty - I. etapa", ve složení dle přílohy
č. 1252-10-P02;
2. harmonogram postupu přípravy a realizace akce "Uherskohradišťská nemocnice
- Centrální objekty - I. etapa", dle přílohy č. 1252-10-P03;
doporučuje
Valné hromadě Uherskohradišťské nemocnice a. s.:
1. přijmout organizační a technická opatření provozu nemocnice v průběhu
realizace demolic, dle projektové dokumentace zak. č. 3145;
2. zajistit plnění úkolů ze strany Uherskohradišťské nemocnice, vyplývajících z
harmonogramu postupu přípravy a realizace akce "Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty - I. etapa", dle přílohy č. 1252-10-P03 a úkolů plynoucích z
jednání koordinačního týmu řízení projektu;
3. odsouhlasit dodatek č. 2 investičního záměru č. 534/3/170/085/09/08 na akci:
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1. etapa", dle přílohy č.
1252-10-P04.

68.

Školství - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1060/R24/10

schvaluje
investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
741/2/150/278/11/10 s názvem "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava sociálního zařízení
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u jídelny" dle příloh č. 1249-10-P01 až č. 1249-10-P03 o celkových nákladech
650.000 Kč;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola-Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, IČ 00568945, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením realizace
investičního požadavku č. 741/2/150/278/11/10 s názvem "SŠ-COPT Kroměříž Oprava sociálního zařízení u jídelny".

69.

Doprava - Dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1061/R24/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. D/0588/2010/DOP o poskytnutí účelové
investiční dotace na realizaci akce "Zlín - Křižovatka Antonínova - Tř. T. Bati (I/49)
- areál Svitu", mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlín, se sídlem nám.
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 1250-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0076/2010, dle přílohy č. 1250-10-P04;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/0423/2009/DOP na realizaci akce
"Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje", mezi Zlínským krajem a
společností UDIMO, spol. s r. o., Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava, IČ 44740069,
dle přílohy č. 1250-10-P03.

70.

Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji - rozhodnutí, smlouva o financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1062/R24/10

schvaluje
1. uzavření smlouvy č. 09028956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Zlínským krajem
a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729, dle přílohy č.
1253-10-P01;
2. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "NATURA 2000 ve
Zlínském kraji" dle příloh č. 1253-10-P03 a č. 1253-10-P04;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„NATURA 2000 ve Zlínském kraji“ vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem
životního prostředí ČR dle přílohy č. 1253-10-P02;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru životního
prostředí a zemědělství zajistit realizaci projektu "NATURA 2000 ve Zlínském kraji"
v souladu se smlouvou č. 09028956 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ
00020729, dle přílohy č. 1253-10-P01 a s rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí ČR dle přílohy č. 1253-10-P02 v termínu do 31.12.2013;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu č.
09028956 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729, dle přílohy č.
0652-10-P01 v termínu do 2.12.2010;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0077/2010 dle
přílohy č. 1253-10-P05.

71.

Doplněný návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 15.12.2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1063/R24/10

schvaluje
doplněný návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
15.12.2010 uvedený v příloze č. 1254-10-P01.

Zlín 29. listopadu 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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