R25/10

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 25. zasedání dne 13.12.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1064/R25/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1314-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 1000/R22/09 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic ve spolupráci Odborem zdravotnictví zpracovat investiční záměr
akce Záchytná protialkoholní stanice ve Zlínském kraji v termínu do 13.12.2010.“ na termín plnění 04.04.2011;
2. usnesení č. 1003/R22/09 – bod 2a ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic
zajistit zpracování investičních záměrů akcí
reprodukce majetku Zlínského kraje v termínu do 13.12.2010: "Seniorpark
Valašské Meziříčí".“ - na termín plnění 21.02.2011;
3. usnesení č. 1003/R22/09 – bod 3a ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat žádost o dotaci z prostředků státního
rozpočtu prostřednictvím MPSV na investiční akce Zlínského kraje v termínu do
13.12.2010: Výstavba nového zařízení „Seniorpark Valašské Meziříčí.“ - na termín
plnění 07.03.2011;
4. usnesení č. 0351/R10/10 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje ke schválení dodatek č.
1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
685/3/090/046/04/10 na akci „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně“, v
termínu do 13.12.2010.“ - na termín plnění 02.05.2011;
5. usnesení č. 0449/R12/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství v termínu do 13.12.2010
zajistit zpracování aktualizace Územně energetické koncepce Zlínského kraje.“ na termín plnění 24.01.2011;
6. usnesení č. 0656/R16/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné
zakázky „Výběr dodavatele výpočetní techniky“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, a předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Radě Zlínského kraje v termínu do 13.12.2010.“ - na termín plnění 24.01.2011;
7. usnesení č. 0845/R20/10 – bod 2 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
13.12.2010.“ - na termín plnění 24.01.2011;
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8. usnesení č. 0884/R21/10 – bod 6 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt 1. etapa – demolice budov č. 5, 10 a 42“ Radě Zlínského kraje k rozhodnutí, v
termínu do 13.12.2010.“ - na termín plnění 07.02.2011;
9. usnesení č. 0898/R21/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 1059-10-P02 v termínu do 13.12.2010.“ - na
termín plnění 21.03.2011;
10. usnesení č. 1043/R24/10 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem dle přílohy č. 1175-10-P03 v termínu do 13.12.2010.“ - na
termín plnění 10.01.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1065/R25/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák nad:
a) preventivním projektem RUBIKON realizovaným příspěvkovou organizací
ALCEDO - středisko volného času Vsetín, IČ 00851922, ve školním roce
2010/2011;
b) akcí "Cena Salvator 2010 - Cena hejtmana Zlínského kraje" pořádanou
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, se slavnostním večerem dne
16.03.2011 ve Zlíně a Dnem Salvatora dne 29.04.2011 v Otrokovicích;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 10.000 Kč Svazu důchodců ČR,
o. s., Krajská rada Zlínského kraje, IČ 75147921, na činnost sdružení ve Zlínském
kraji v roce 2010;
b) navýšení neinvestiční účelové dotace Radě seniorů České republiky, o. s., IČ
63829797, o 20.000 Kč na činnost Krajské rady seniorů Zlínského kraje v roce
2010, na celkovou částku 70.000 Kč;
c) poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč Nadaci Jana Pivečky, IČ 65792424, na
činnost nadace v roce 2010.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1066/R25/10

schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti Jaroslava Daňka, bytem Bratří Šilerů 3358/6, 767 01 Kroměříž strpět:
- umístění stavby silnice č. II/433: Morkovice - Uhřice na pozemku p. č. 21/142,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Morkovice, v rozsahu trvalého záboru celého
pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.780 Kč;
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 pozemcích p. č. 915/28, ostatní plocha/zeleň, p. č. 915/29, ostatní
plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 6929-215_2/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 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. 248/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Kotojedy, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 425-256_1/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 14.400 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 nadzemního vedení NN
včetně opěrných bodů - sloupů (5 ks) na pozemcích p. č. 1325/1, ostatní
plocha/silnice, p. č. 1343/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kunkovice u Litenčic, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 110-631/2006,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN
včetně opěrných bodů - sloupů,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 64.700 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární
420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- uložení a provozování plynárenského zařízení - plynovodu STL včetně
ochranného pásma v pozemku p. č. 4441/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Karolinka, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, provozem, opravami a údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Staré Město, se sídlem nám.
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884 spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku na částech pozemků p. č. 4547/39, ostatní
plocha/silnice, p. č. 4547/9, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/m2, minimálně
však ve výši 13.800 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného město Napajedla, se sídlem
Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČ 00284220 spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- vybudování a umístění chodníku na částech pozemků p. č. 6439/65, ostatní
plocha/silnice, p. č. 6439/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Napajedla, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami
chodníku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/m2, minimálně
však ve výši 30.000 Kč + DPH;
souhlasí
1. s pronájmem části pozemku p. č.1303/26, ostatní plocha, o výměře 188 m2 v k.
ú. Napajedla příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, panu JUDr. Jaroslavu Molkovi, bytem Krátká 1921, PSČ 760
01 Zlín, IČ 61722502, na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2015 za nájemné
ve výši 28.200 Kč/rok+ DPH dle přílohy č. 1291-10-P01;
2. s pronájmem části pozemku p. č. 7166/10, ostatní plocha, o výměře 16 m2 v k.
ú. Uherský Brod příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, paní Haně Kolkové, bytem Nivnická 418, PSČ 688
01 Uherský Brod, na dobu určitou od 01.01.2011 do 31.12.2015 za nájemné ve
výši 800 Kč/rok dle přílohy č. 1291-10-P02;
3. s pronájmem části pozemku p. č. 9354, ostatní plocha, o výměře 100 m2 v k. ú.
Vápenice u Starého Hrozenkova příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, panu Jaroslavu Přikrylovi, bytem
Nerudova 189, PSČ 688 01 Uherský Brod, na dobu určitou od 01.01.2011 do
31.12.2011 za nájemné ve výši 4.000 Kč/rok + DPH dle přílohy č. 1291-10-P03;
4. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČ 00092126, formou prodeje, a to:
- osobní automobil Škoda Felicia 1,6 GLX, reg. značka UHH 55-53, inv. číslo I/78,
poř. cena 435.506 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- dodávkový automobil VW Transporter 1,9 TD, reg. značka UHA 28-27, inv. číslo
P2/1631, poř. cena 621.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1067/R25/10

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 636/2, ostatní plocha, o výměře 151 m2,
- p. č. 636/3, ostatní plocha, o výměře 103 m2,
- p. č. 636/5, ostatní plocha, o výměře 25 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickými plány č. 266-159/2010 a č. 272159/2010, odsouhlasenými příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nezdenice;
2. pozemku
- p. č. 632/24, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec a k. ú. Nezdenice.
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5.

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1068/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0078/2010 dle
přílohy č. 1285-10-P01.

6.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1069/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady penále vyměřeného Krajské
hospodářské komoře Zlínského kraje, Štefánikova 167, 730 30 Zlín, IČ 71185631,
platebním výměrem č. 20/2010 dle přílohy č. 1292-10-P02;
2. nevyhovět žádosti o prominutí povinnosti úhrady odvodu a penále vyměřeného
Sociální službám Města Bojkovice, příspěvkové organizaci, Černíkova 965, 687 71
Bojkovice, IČ 71225773, platebním výměrem č. 18/2010 dle přílohy č. 1292-10P06.

7.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - změna složení dozorčí rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1070/R25/10

bere na vědomí
odstoupení prof. Karla Kolomazníka z funkce člena dozorčí rady společnosti
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 128610-P01.

8.

Dohoda o spolupráci při rozvoji Baťova kanálu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1071/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dohodu o spolupráci mezi Jihomoravským
krajem, IČ 70888337, Zlínským krajem, IČ 70891320, Olomouckým krajem, IČ
60609460, Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, (Česká republika) a
Trnavským samosprávnym krajom, IČ 37836901, Trenčianským samosprávnym
krajom, IČ 36126624, Bratislavským samosprávnym krajom, IČ 36063606 a
Žilinským samosprávnym krajom, IČ 37808427, (Slovenská republika) dle přílohy
č. 1289-10-P01 a č. 1289-10-P02.
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9.

Změna v počtu uvolněných členů rady kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1072/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) stanovit:
1. počet uvolněných členů Rady Zlínského kraje, a to na 8 členů,
2. funkci člena Rady Zlínského kraje, vykonávanou Ing. Petrem Hradeckým, jako
funkci, pro kterou nebude člen Rady Zlínského kraje uvolněn ode dne 01.01.2011;
b) schválit měsíční odměnu pro neuvolněného člena Rady Zlínského kraje Ing.
Petra Hradeckého ve výši dle přílohy č. 1287-10-P01, s účinností ode dne
01.01.2011.

10.

Jednací řád výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1073/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit jednací řád JR/03/03/11 - Jednací řád
výborů Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1283-10-P01.

11.

Platové výměry ředitelů PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1074/R25/10

stanovuje
s účinností od 01.01.2011:
1. PhDr. Zdeňce Friedlové, ředitelce Krajské knihovny Františka Bartoše, p. o., IČ
70947422, plat dle platového výměru v příloze č. 1290-10-P01,
2. Haně Bukovanské, ředitelce Domu sociálních služeb Návojná, p. o., IČ
70850852, plat dle platového výměru v příloze č. 1290-10-P02,
3. Ing. Jiřině Neischlové, ředitelce Domova pro seniory Lukov, p. o., IČ 70850941,
plat dle platového výměru v příloze č. 1290-10-P03,
4. Ing. Jaroslavu Krčmářovi, řediteli Střední školy zemědělské a přírodovědné
Rožnov pod Radhoštěm., p. o., IČ 00843547, plat dle platového výměru v příloze
č. 1290-10-P04,
5. Mgr. Miroslavu Trefilovi, řediteli Střední školy informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm., p. o., IČ 00843474, plat dle platového výměru v
příloze č. 1290-10-P05.
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12.

SPZ Holešov - Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1.
část, dodatek č. 1 investičního záměru, projektová dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1075/R25/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 – 01/11/10 "Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov II. etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř
průmyslové zóny 1. část" dle přílohy č. 1270-10-P01;
2. zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace - Stavba
10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. a 2. část“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 1270-10-P03 až č. 1270-10-P09,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 1270-10-P10 a současným uveřejněním
výzvy na internetové adrese Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Milan Hudec, Ing.
David Neulinger, a náhradníky: Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. Věra Fousková,
Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Rostislav Folta, Ing. Zbyněk Pokorný, Ing. Silvie
Pochtiolová, Ing. Jakub Černoch, Ing. Milan Hudec, Ing. Věra Fousková, Ing. David
Neulinger, Ing. Petr Vrbka, a náhradníky - Ing. Alois Zaňka, Ing. Iva Borůvková,
Ing. Jan Hana, Jiří Němec, Ing. František Mikeštík, Ing. Zbyšek Lukáš, Martina
Hromečková, DiS., Lenka Cyrnerová, DiS.;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „Projektová dokumentace - Stavba 10. Technická a dopravní
infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. a 2. část“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy
č. 1270-10-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Stavba 10. Technická a
dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. a 2. část“ Radě Zlínského kraje, v
termínu do 21.03.2011.

13.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1076/R25/10

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti FVE Solar
Group s. r. o., IČ 28341597, se sídlem Jožky Silného 2349, 767 01 Kroměříž, dle
přílohy 1271-10-P01;
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schvaluje
uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní společností
FVE Solar Group s. r. o., IČ 28341597, se sídlem Jožky Silného 2349, 767 01
Kroměříž, dle přílohy č. 1271-10-P02.

14.

SPZ Holešov - Smlouva o převodu práv a povinností se spol. E.ON.
Distribuce, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1077/R25/10

schvaluje
smlouvu o převodu práv a povinností souvisejících s výstavbou transformační
stanice TR 110/22 kV a přívodního vedení 2 x 110 kV, uzavřenou mezi Zlínským
krajem a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 1269-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0072/2010 dle
přílohy č. 1269-10-P02.

15.

Úprava příjmů a výdajů programového fondu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1078/R25/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0213/2010 dle přílohy č. 1275-10-P01.

16.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1079/R25/10

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: "Vsetínská
nemocnice a. s. – centralizace vybraných provozů II." dle přílohy č. 1274-10-P01;
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby uzavřené s uchazečem
RAPOS, spol. s r. o., se sídlem Nerudova 325, 769 01 Holešov, IČ 25504487, dle
přílohy č. 1274-10-P02.
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17.

Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1080/R25/10

schvaluje
investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
743/2/090/049/11/10 "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – S astronomií bez
hranic" dle přílohy č. 1281-10-P01;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - S
astronomií bez hranic";
ukládá
příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí zabezpečit přípravu
projektové žádostí a předložit projektovou žádost na projekt "Hvězdárna Valašské
Meziříčí, p. o. - S astronomií bez hranic" včetně všech povinných příloh do 4. výzvy
Operačního programu Přeshraniční spolupráce v oblasti podpory 1.6 Fond
mikroprojektů v souladu s investičním požadavkem č. 743/2/090/049/11/10, v
termínu do 10.01.2011.

18.

Projekt "Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském
úřadu Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1081/R25/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění technologické a metodické podpory
řízení projektů č. D/2188/2010/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
ITEG a. s., IČ 27149137, dle přílohy č. 1279-10-P01.

19.

Závěrečné vyhodnocení projektů z ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1082/R25/10

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu:
1. "Sociální služby Vsetín, p. o., DS Karolinka - Zlepšení kvality bydlení pro seniory
se zvýšenou ošetřovatelskou péčí", dle příloh č. 1277-10-P01 a č. 1277-10-P02;
2. "Střední průmyslová škola Uherský Brod - Centrum pro výuku hi-technologií", dle
příloh č. 1277-10-P03 a č. 1277-10-P04.
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20.

Projekt KORIS - komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
dopravy ve Zlínském kraji - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1083/R25/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0215/2010 dle přílohy č. 1282-10-P01.

21.

Kultura - navýšení příspěvku na provoz 2010, změna IF 2010 a změna
závazného objemu prostředků na platy a OON 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1084/R25/10

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, k posílení investičního
fondu ve výši 375.000 Kč, dle přílohy č. 1297-10-P01;
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,
IČ 00094889, na rok 2010, dle přílohy č. 1297-10-P02,
b) změnu č. 5 příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ
0009216, na rok 2010, dle přílohy č. 1297-10-P03,
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a OON na rok 2010 u
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 129710-P10:
a) u Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace, IČ 00098574, o částku
42.537 Kč na celkovou výši 8.840.537 Kč;
b) u Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, IČ 00098639,
navýšení závazného objemu prostředků na platy o 10.000 Kč na celkovou výši
2.490.000 Kč a navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů o 69.000
Kč na celkovou výši 124.000 Kč;
c) u Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkové organizace, IČ
00094889, o částku 50.000 Kč na celkovou výši 4.350.000 Kč.
3. navýšení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, o částku 50.000 Kč na celkovou výši
10.351.000 Kč dle přílohy č. 1297-10-P12.

22.

Dotace na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněnými
živočichy - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1085/R25/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0212/2010 dle přílohy č. 1259-10-P01.
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23.

Zrušení Krajské pracovní skupiny pro EIA a SEA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1086/R25/10

ruší
Krajskou pracovní skupinu pro EIA a SEA.

24.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Podpora procesu plánování
rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji změna č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1087/R25/10

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPLZZ - ZS22 - 26/2010 na zabezpečení realizace projektu "Podpora
procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve
Zlínském kraji" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR, ve znění přílohy č. 1296-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Rozhodnutí o změně
č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ - ZS22 - 26/2010 v termínu do
10.01.2011.

25.

Sociální služby - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1088/R25/10

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 příspěvkové
organizace Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, dle přílohy č. 1295-10P01.

26.

Sociální služby - změna závazných ukazatelů a objemu prostředků na platy a
OON v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1089/R25/10

bere na vědomí
navýšení neinvestiční dotace z finančního mechanismu EHP/Norsko na rok 2010 o
8.055,96 Kč na celkovou výši 1.801.629,94 Kč u příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096,
dle přílohy č. 1294-10-P01;
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schvaluje
1. 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. 1294-10-P02:
a) Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČ 70850861,
b) Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895,
c) Domov s chráněným bydlením Zlín, příspěvková organizace, IČ 70850887;
d) Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976;
2. snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace v oblasti sociálních
služeb Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, IČ 49562991, o
částku 8.000 Kč na celkovou výši 40.000 Kč, dle přílohy č. 1294-10-P01.

27.

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1090/R25/10

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu týdenní stacionáře, identifikátor služby
7258824, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Uherský Brod, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, z 20 na 14 lůžek, s účinností od 01.01.2011.

28.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR a změna závazných ukazatelů rozpočtu na
rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1091/R25/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0210/2010 dle přílohy č. 1298-10-P01;
bere na vědomí
navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2010,
dle přílohy č. 1298-10-P02:
a) u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, o 52.416 Kč na celkovou výši 658.368
Kč,
b) u příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, o 47.376 Kč na
celkovou výši 492.669 Kč.
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29.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek
smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1092/R25/10

vyjadřuje souhlas
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi
Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
62182137, a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a. s., IČ 47674652, dle
přílohy č. 1299-10-P03.

30.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1093/R25/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0214/2010 dle přílohy č. 1307-10-P01.

31.

Školství - změna závazných ukazatelů provozních ONIV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1094/R25/10

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o 6.807.513 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem dle přílohy č. 1310-10-P01 na celkovou částku
398.837.213 Kč;
2. Střední odborné škole Otrokovice, IČ 00128198 závazný objem prostředků na
platy ve výši 225.000 Kč ze schváleného příspěvku na provoz dle přílohy č. 131010-P02.

32.

Školství - investiční fondy, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1095/R25/10

schvaluje
plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2010:
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bojkovice, IČ
46254331, dle přílohy č. 1308-10-P01;
2. změnu č. 5 příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, dle přílohy č. 1308-10-P02;
3. změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
IČ 47934832, dle přílohy č. 1308-10-P04;
4. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín, IČ 00851663, dle přílohy č. 1308-10-P05;
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souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Bojkovice, IČ 46254331, k posílení investičního fondu organizace
ve výši 256.000 Kč.

33.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1096/R25/10

schvaluje
1. vyřazení movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482,
a to:
a) neupotřebitelného movitého majetku kopírky Minolta EP 3010, inventární číslo C
793, rok pořízení 2001, pořizovací cena 107.534,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
formou ekologické likvidace;
b) přebytečného movitého majetku:
- 2 ks notebooků PIICeleron Toshiba Satellite, inventární čísla C 806 a C 809 v
celkové pořizovací ceně 244.000 Kč, tj. 122.000 Kč za jeden kus, zůstatková cena
0 Kč, rok pořízení 2001, přednostně formou prodeje za cenu v čase a místě
obvyklou,
- notebook PII Celeron Toshiba Satellite + desk station, inventární číslo C 830 v
pořizovací ceně 185.318 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2001, přednostně
formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou,
2. vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, a to výukového systému pro CNC stroje INTYS 013/sw
T/10, inventární číslo otr 2, rok zařazení 1992, pořizovací cena 116.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

34.

Školství - souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1097/R25/10

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Střední škola obchodu a služeb Vsetín, IČ 00535001, a:
a) společností ZELEŇ SERVIS, s. r. o., IČ 25376756, dle přílohy č. 1305-10-P01;
b) společností PNS Grosso s. r. o., IČ 48592153, dle přílohy č. 1305-10-P02;
c) Františkem Kopeckým–EXIMPO, IČ 64139158, dle přílohy č.1305-10-P03;
d) panem Daliborem Sovou, IČ 42796695, dle přílohy č. 1305-10-P04;
e) Alenou Bažanovou-ARTDENT, IČ 47658380, dle přílohy č. 1305-10-P05;
2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostro mezi příspěvkovou
organizací Střední škola obchodu a služeb Vsetín, IČ 00535001, a Střední školou
oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 1305-10-P06;
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3. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, a Národním ústavem odborného
vzdělávání, IČ 00022179, dle přílohy č. 1305-10-P07;
4. s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Střední školou zemědělskou a přírodovědnou Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843547, a:
a) společností JD ROZHLASY s. r. o., IČ 27797007, dle přílohy č. 1305-10-P09;
b) společností ESOMK, s. r. o., IČ 63319730, dle přílohy č. 1305-10-P10;
c) panem Danielem Špůrkem, bytem Radhošťská 660, Rožnov pod Radhoštěm,
dle přílohy č. 1305-10-P11;
d) paní Renatou Kotrbovou, IČ 73280313, dle přílohy č. 1305-10-P12;
e) občanským sdružením ONŽ–pomoc a poradenství pro ženy a dívky, IČ
00537675, dle přílohy č. 1305-10-P13;
f) panem Václavem Tkáčem, IČ 64136922, dle přílohy č. 1305-10-P14;
g) panem Břetislavem Vychodilem, bytem Zemědělská 573, Rožnov pod
Radhoštěm, dle přílohy č. 1305-10-P15;
h) panem Stanislavem Pařenicou, IČ 12118940, dle přílohy č. 1305-10-P16.

35.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením nájemních smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1098/R25/10

vyjadřuje souhlas
1. s uzavřením smlouvy nájemní k nebytovým prostorům mezi příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, a
Pavlem Vojtíkem, IČ 86912810, na dobu neurčitou od 01.01.2011, dle příloh č.
1301-10-P01 až č. 1301-10-P04;
2. s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Gymnáziem Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327, a
MUDr. Bronislavou Palkovskou, IČ 46311912, na dobu neurčitou od 01.01.2011,
dle přílohy č. 1301-10-P05.

36.

Změna účelového určení poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1099/R25/10

schvaluje
změnu účelového určení poskytnutí dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje schválené Radou Zlínského kraje, a to: v usnesení Rady Zlínského kraje č.
0773/R18/10 ze dne 06.09.2010 v části schvaluje a) bod 115 se účelové určení
„Mezinárodní lyžařské závody mládežnických kategorií v obřím slalomu (SaalbachRakousko)“ ruší a nově zní „Mezinárodní lyžařské závody mládežnických kategorií
v obřím slalomu (Uttendorf/Weißsee-Rakousko)“.
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37.

Projekt "Poznej Zlínský kraj"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1100/R25/10

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Poznej Zlínský kraj" dle příloh č. 1311-10P01 a č. 1311-10-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Poznej Zlínský kraj" ve
výši 15 %, tj. 73.432 Kč z celkových nákladů vedoucího partnera - Střední odborné
učiliště Uherský Brod, IČ 00055107.

38.

Akční plán EVVO ve Zlínském kraji na léta 2011-2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1101/R25/10

schvaluje
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji na
léta 2011-2012 dle přílohy č. 1302-10-P01.

39.

10. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1102/R25/10

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání návrhů 10. ročníku Ocenění pedagogických
pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro
výchovu a vzdělávání mladé generace dle přílohy č. 1304-10-P01.

40.

Školní hospodářství - návrh na způsob řešení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1103/R25/10

bere na vědomí
zápis z jednání pracovní skupiny na způsob řešení Školního hospodářství, s. r. o.,
IČ 26938243, dle přílohy č. 1309-10-P01;
schvaluje
závěrečné doporučení pracovní skupiny k prodeji Školního hospodářství, s. r. o., IČ
26938243;
ukládá
vedoucí Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu, vedoucímu Odboru
ekonomického, a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu postupovat dle
rámcového časového harmonogramu, uvedeného v příloze č. 1309-10-P02.
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41.

Komise RZK pro EVVO - změna ve složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1104/R25/10

odvolává
s účinností od 14.12.2010 člena Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu pana Antonína Zámečníka na jeho žádost;
jmenuje
pana Mgr. Radima Piknera členem Komise Rady Zlínského kraje pro
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s účinností od 14.12.2010.

42.

Ukončení nájemních vztahů s nájemci ve 14. a 15. budově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1105/R25/10

schvaluje
a) vypovězení nájemní smlouvy uzavřené s těmito subjekty:
1. AMADEO HOLDING s. r. o., Španielova 1299, 163 00 Praha 6, č. 3297 Zlín, IČ
27370721, dle přílohy č. 1266-10-P01;
2. Vladimír Doležel, Družstevní 4516, 760 05 Zlín, dle přílohy č. 1266-10-P02;
b) uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu ke dni 31.12.2010 mezi Zlínským
krajem a těmito subjekty:
1. Linh Nguyen Thi Thuy, Cíglerova 1085/22, 198 00 Praha 9-Černý most, IČ
28518047, dle přílohy č. 1266-10-P03;
2. Bien Nguyen Thi Song, Cíglerova 1085/22, 198 00 Praha 9-Černý most, IČ
28160487, dle přílohy č. 1266-10-P04;
3. Van Diep Le, Cíglerova 1085/22, 198 00 Praha 9 - Černý most, IČ 28268776,
dle přílohy č. 1266-10-P05;
4. Thi Mai Le, Jaspisová 327/3, 153 00 Praha-Radotín, IČ 28415535, dle přílohy č.
1266-10-P06;
5. LEDY One s. r. o., Příční 3286, 760 01 Zlín, IČ 26970422, dle přílohy č. 126610-P07.

43.

Projekt "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na
Krajském úřadě Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1106/R25/10

odmítá
přidělenou finanční podporu na projekt „Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje
lidských zdrojů na Krajském úřadě Zlínského kraje“ ve výši 1.467.048 Kč;
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ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.09.2010 č. 0775/R18/10:
a) v části schvaluje - bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila výběr
nejvhodnější nabídky uchazeče DHV CR, spol. s r. o., se sídlem Sokolovská
100/94, 186 00, Praha 8, IČ 45797170;
b) v části schvaluje - bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření
smlouvy 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 č. 0880-10P04;
c) v části ukládá - bod 2, kterým Rada Zlínského kraje uložila 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 č. 0880-10-P04 v termínu do 11.10.2010;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.08.2010 č. 0725/R17/10 v části
schvaluje, kterým Rada Zlínského kraje schválila změnu č. 1 projektového a
finančního rámce projektu "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských
zdrojů na Krajském úřadě Zlínského kraje" dle příloh č. 0807-10-P03 a č. 0807-10P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0079/2010 dle
přílohy č. 1261-10-P01.

44.

Metodický pokyn - Evidence nemovitého majetku Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkovým organizacím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1107/R25/10

schvaluje
metodický pokyn MP/48/01/10 - Evidence nemovitého majetku Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 1264-10-P01;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem postupovat v
souladu s metodickým pokynem MP/48/01/10 - Evidence nemovitého majetku
Zlínského kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím.

45.

Nepotřebný movitý majetek ve správě KÚ - převod Střední škole informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1108/R25/10

předává
s účinností od 01.01.2011 movitý majetek k hospodaření Střední škole informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 1263-10-P01.
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47.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1109/R25/10

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce „Vsetínská nemocnice, a. s. –
výstavba interního pavilonu – zpracování PD“ dle příloh č. 1272-10-P07 a č. 127210-P08;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem „Vsetínská
nemocnice, a. s. – výstavba interního pavilonu – zpracování PD“, dle protokolu o
omezení počtu zájemců v užším řízení dle přílohy č. 1272-10-P09,
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 1272-10-P01 až č. 1272-10-P06 pro vyzvání
zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení,
k podání nabídky;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek: Ing. Milan Hudec, Ing. Petr Vrbka, Martina
Hromečková, DiS., a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Lenka Cyrnerová, Ing.
David Neulinger;
2. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Ing. Karol Muránsky, Martina
Hromečková, DiS., Ing. Petr Vrbka, Lenka Cyrnerová, a náhradníky: Ing. František
Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. David Neulinger, Ing. Roman Hlaváč, Ing.
Marek Slabý.

48.

Sociální fond ZK - neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1110/R25/10

souhlasí
1. s neuplatněním práva na odstoupení od smlouvy č. D/2182/2010/SOC uzavřené
mezi Zlínským krajem a Nadací pro transplantaci kostní dřeně, IČ 45333378, se
sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, dle přílohy č. 1315-10-P01, dle článku
V. bod 5. 3. smlouvy;
2. s vyplacením dotace dle smlouvy č. D/2182/2010/SOC v plné výši, i přes
nedodržení termínu pro předložení vyúčtování příjemcem dle článku III. bod 3. 3.
této smlouvy.

49.

Veřejná zakázka "Koncepce veřejné dopravy Zlínského kraje do roku 2020" revokace usnesení RZK č. 0939/R22/10

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1111/R25/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 01.11.2010 č. 0939/R22/10, kterým Rada
Zlínského kraje:
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a) vzala na vědomí protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Koncepce veřejné dopravy Zlínského kraje do roku 2020 II." dle přílohy č. 110610-P01;
b schválila:
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KPM Consult, a. s., se sídlem Kounicova
688/26, 602 00 Brno, IČ 25312936,
2. uzavření smlouvy o dílo "Koncepce veřejné dopravy Zlínského kraje do roku
2020" se společností KPM Consult, a. s., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00
Brno, IČ 25312936, dle přílohy č. 1106-10-P02;
c) uložila vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu
smlouvu s vybraným uchazečem, dle přílohy č. 1106-10-P02, v termínu do
30.11.2010.

50.

Plán rozvoje 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1112/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Plán rozvoje 2011 dle přílohy č. 1278-10P01.

51.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1113/R25/10

vyjadřuje souhlas
1. se změnou č. 4 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 1300-10P05,
2. se změnou č. 3 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 130010-P06,
3. se změnou č. 3 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 1300-10P07;
4. se změnou č. 3 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje na rok 2010
pronajatého Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 1300-10-P08;
5. s proplacením nákladů na opravy dle části 1.-4. tohoto usnesení, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči
Zlínskému kraji vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba
nájemného);
schvaluje
1. požadavek na opravu majetku Zlínského kraje č. 737/2/170/129/11/10
"Uherskohradišťská nemocnice – oprava rozvodů teplé a studené vody v budově
interny" Uherskohradišťské nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1300-10-P12, o celkových nákladech
1.342.000 Kč;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0216/2010 dle přílohy č. 1300-10-P13.

20/25

R25/10

52.

Sociální služby - změna IF v roce 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1114/R25/10

souhlasí
se změnou č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, na rok 2010,
dle přílohy č. 1318-10-P01.

53.

Veřejná zakázka "Oprava elektroinstalace hlavní servrovny v 2. NP 21.
budovy KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1115/R25/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Oprava
elektroinstalace hlavní servrovny v 2. NP 21. budovy Krajského úřadu Zlínského
kraje" dle přílohy č. 1317-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče FMIB, s. r. o., se sídlem Starobělská
1133/5, 700 30 Ostrava, Zábřeh, IČ 25908898;
2. uzavření smlouvy s uchazečem FMIB, s. r. o., se sídlem Starobělská 1133/5,
700 30 Ostrava, Zábřeh, IČ 25908898, dle přílohy č. 1317-10-P02.

54.

Dodatek ke smlouvě se společností Hart press, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1116/R25/10

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1121/2010/KH se společností Hart
press, spol. s r. o., se sídlem Tř. T. Bati 1574, 765 02 Otrokovice, IČ 60736437, dle
přílohy č. 1288-10-P01.

55.

Účelová investiční dotace městysi Pozlovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1117/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0080/2010 dle přílohy č. 1319-10-P01;
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2. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0190/Z09/09 ze dne
16.12.2009, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí účelové
investiční dotace ve výši 500.000 Kč pro obec Žítková, IČ 00542351, na projekt a
částečnou realizaci rekonstrukce komunikace;
3. schválit poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 228.000 Kč městysi
Pozlovice, IČ 00568708, na zajištění projektové přípravy sanace sesuvu svahu
podél silnice III/4922 v ul. Podhradská.

56.

Zdravotnictví - Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje - investiční
záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1118/R25/10

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
722/3/170/126/09/10 s názvem "Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje"
dle přílohy č. 1276-10-P01;
2. přípravu a podání žádosti o dotaci do 11. výzvy IOP, Prioritní osa: 3 – Zvýšení
kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblast podpory: 3.4 – Služby v oblasti
bezpečnosti, prevence a řešení rizik;
pověřuje
Odbor řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje".

57.

Zdravotnictví - dotace z MF ČR na úhradu nákladů spojených s likvidací léčiv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1119/R25/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0219/2010 dle přílohy č. 1320-10-P01.

58.

Doprava - dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1120/R25/10

schvaluje
A. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
681/3/110/146/05/10-02/12/10 k provedení díla "Silnice III/01875: Veselá, most ev.
č. 01875-2", o celkových nákladech 5.435.000 Kč, dle přílohy č. 1256-10-P02;
B. dodatky smluv:
1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. D/2157/2010/DOP/1 na realizaci stavby "Silnice
III/01875: Veselá, most ev. č. 01875-2", mezi Zlínským krajem a společností
Mitrenga-stavby, spol. s r. o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno 12, IČ 26944022, dle
příloh č. 1256-10-P03 a č. 1256-10-P03a;
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2. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2201/2010/DOP na realizaci stavby "Silnice
II/432: Koryčany-Jestřabice, sesuv", mezi Zlínským krajem a společností Správa a
údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56,767 23 Kroměříž, IČ 26908298, dle
přílohy č. 1256-10-P04;
3. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2205/2010/DOP na realizaci stavby "Silnice
II/496: Bojkovice, opěrná zeď", mezi Zlínským krajem a společností KKS, spol. s r.
o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 1256-10-P05.

59.

Odměny neuvolněným členům ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1121/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od 01.01.2011 dle přílohy č. 1321-10P01.

60.

Účelové investiční dotace z ROP a MMR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1122/R25/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0211/2010 dle přílohy č. 1255-10-P01;
2. změnu č. 8 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2010, dle přílohy č. 125510-P04;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č.
646/3/110/139/10/09-02/12/10 k provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice", o celkových nákladech 247.358.000 Kč, dle
přílohy č. 1255-10-P11;
bere na vědomí
navýšení účelové investiční dotace pro Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, o částku 92.940.163,41 Kč na celkovou
výši 362.470.300,91 Kč, poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Střední
Morava na rok 2010.

61.

SPZ Holešov - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1123/R25/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0217/2010 dle přílohy č. 1267-10-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0218/2010 dle přílohy č. 1267-10-P02.
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62.

Zdravotnictví - poskytnutí úvěru KNTB a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1124/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru KNTB, a. s., IČ 27661989, ve výši
40.000.000 Kč s dobou splatnosti k 31.12.2011 dle přílohy 1322-10-P02;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2011 dle přílohy č. 1322-10-P03;
ukládá
Ing. Haně Příleské, člence Rady Zlínského kraje, zajistit realizaci konsolidačního
plánu KNTB, a. s., v termínu do 31.01.2011.

63.

SPZ Holešov - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1125/R25/10

schvaluje
udělení souhlasu se zahájením stavebních prací společnosti POKART spol. s r. o.,
se sídlem Josefa Skupy 1708, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25574311, dle přílohy č.
1323-10-P01.

64.

Změny ve složení výborů ZZK a komisí RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1126/R25/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) odvolat:
1. z funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje Mgr. Zdeňka
Rumplíka;
2. z funkce člena Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje MUDr. Petra
Bezruče;
b) zvolit:
1. do funkce členky Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje paní
Vladimíru Zuskovou;
2. do funkce člena Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje MUDr.
Jozefa Macka;
3. do funkce člena Výboru pro územní plánování Zastupitelstva Zlínského kraje
Ing. Josefa Hoška.
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65.

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1127/R25/10

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2010 dle přílohy č. 1325-10-P01.

Zlín 13. prosince 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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