R02/13

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 22.01.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0092-13-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 15. ročníkem soutěže měst a obcí Zlatý erb o nejlepší internetové stránky a elektronickou
službu pořádaným Asociací krajů ČR;
2) mezinárodním sochařským symposiem Sněhové království 2013 pořádaným občanským
sdružením Art centrum DAGI, o. s., IČ 26630257 na Pustevnách;
3) VII. Vševalašským bálem pořádaným Valašským folklorním sdružením, IČ 41084713, ve
Vsetíně v roce 2013;
4) VII. Včelařskou akademií pořádanou Českým svazem včelařů, o. s., okresní organizace
Zlín, IČ 62181696, v Otrokovicích v roce 2013;
5) 18. ročníkem turnaje v malé kopané PRESS CUP 2013 pořádaným Klubem novinářů SN
ČR, IČ 66597293;
6) XII. ročníkem "Zimního fotbalového turnaje 2013" pořádaným Českým sportovním klubem
Uherský Brod, IČ 48489158;
7) 6. ročníkem Zlínského očního festivalu pořádaným společností GEMINI oční centrum, a.
s. IČ 26906295, ve Zlíně v roce 2013;
8) 7. ročníkem projektu Život není zebra" pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ
70883521, v roce 2013;
9) 2. ročníkem celorepublikové soutěže kuchařů "GASTRO KROMĚŘÍŽ - TESCOMA CUP
2013" pořádaným Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, p.o., IČ 47934832;
10) 24. veletrhem Stavebnictví-Therm 2013 pořádaným společností ZLÍNEXPO, s. r. o., IČ
60737620;
11) veřejnou sbírkou Svátek s Emilem pořádanou Nadačním fondem Emil, IČ 28356098, v
roce 2013;
12) Filmovým festivalem amatérských turistických filmů a digitálních fotografií pořádaným
Klubem Českých turistů oblast Valašsko – Chřiby, IČ: 70902003, v roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení Art centrum DAGI, o. s., IČ 26630257, na
pořádání mezinárodního sochařského symposia Sněhové království 2013;
2. ve výši 20.000 Kč Valašskému folklornímu sdružení, IČ 41084713, na pořádání VII.
Vševalašského bálu ve Vsetíně v roce 2013;
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3. ve výši 30.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., okresní organizace Zlín, IČ 62181696,
na pořádání VII. Včelařské akademie v Otrokovicích v roce 2013;
4. ve výši 20.000 Kč Mezinárodnímu křesťanskému velvyslanectví Jeruzalém - česká
pobočka, IČ 63833204, na výrobu a instalaci pamětní desky v Uherském Brodě k příležitosti
70. výročí transportů lidí židovského původu do koncentračního tábora v Terezíně;
5. ve výši 30.000 Kč sdružení Bojkovsko, sdružení měst a obcí, IČ 71189319, na realizaci
projektu "Vzdělávání blíž k lidem" v roce 2013;
6. ve výši 15.000 Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných Armády ČR, IČ 49279319, na
činnost Krajského sdružení ve Zlíně v roce 2013;
7. ve výši 60.000 Kč Radě seniorů České republiky, o. s., IČ 63829797, na činnost Krajské
rady Zlínského kraje v roce 2013;
8. ve výši 25.000 Kč Asociaci víceúčelových základních organizací, technických sportů a
činnosti České republiky o. s., IČ 41695402, na pořádání 38. ročníku motoristické akce pro
řidiče-amatéry "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa Sláčika" v roce 2013;
9. ve výši 25.000 Kč Českému sportovnímu klubu Uherský Brod, IČ 48489158, na pořádání
XII. ročníku Zimního fotbalového turnaje 2013;
10. ve výši 25.000 Kč společnosti GEMINI oční centrum, a. s., IČ 26906295, na pořádání 6.
ročníku Zlínského očního festivalu v roce 2013;
11. ve výši 10.000 Kč Klubu Domino, Dětská tisková agentura, IČ 45771529, na pořádání
20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos 2012/2013;
11. ve výši 40.000 Kč Svazu důchodců ČR, o. s., Krajská rada Zlínského kraje, IČ
75147921, na činnost sdružení v roce 2013;
12. ve výši 30.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Zlín, IČ 27025519, na činnost klubu v
roce 2013;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0008/2012 dle přílohy č. 0071-13-P02.
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 50.000
Kč Klubu Českých turistů oblast Valašsko – Chřiby, IČ 70902003, na pořádání Filmového
festivalu amatérských turistických filmů a digitálních fotografií v roce 2013.
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Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/13

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 0093-13-P01.

4

Příspěvkové organizace ZK - smlouvy o poskytnutí NFV z rozpočtu ZK a rozhodnutí o
poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 6.302.320 Kč s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na
realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o., - Environmentální střediska muzea regionu
Valašsko", dle přílohy č. 0073-13-P01,
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2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 2.458.000 Kč s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na
realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti Vsetín", dle přílohy
č. 0073-13-P02,
3. příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, na realizaci akce
"Domov pro seniory Burešov - zateplení budov a výměna oken":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 3.971.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P03,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 4.886.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P04,
4. příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, na realizaci akce
"Gymnázium Otrokovice - realizace úspor energie":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 2.826.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P05,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 8.509.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P06,
5. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 1.807.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P07 příspěvkové organizaci Základní škola Zlín, IČ
61716391, na realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní - Stavební úpravy stravovacího
objektu",
6. příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790,
na realizaci akce "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - realizace úspor
energie - tělocvična Uherské Hradiště":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 1.105.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P08,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 556.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P09,
7. příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na
realizaci akce "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie internát":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 6.826.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P10,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 3.463.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P11,
8. příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na
realizaci akce "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie internát":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 3.116.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P12,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 1.262.000 Kč dle přílohy č. 0073-13-P13.

5

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/13

bere na vědomí
protokol o jednání komise s uchazečem k veřejné zakázce "Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic" zadané formou jednacího řízení bez
uveřejnění dle přílohy č. 0065-13-P01;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na dodávku interiéru s dodavatelem Vesna Interiors,
s. r. o., se sídlem Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 25536699, dle přílohy
č. 0065-12-P02;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí práv k autorským dílům v rámci realizace akce „Krajské
kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně” s panem Zdeňkem Macháčkem, se sídlem
Podvesná IX/6216, 760 01 Zlín, DIČ CZ 6006041745, dle přílohy č. 0065-13-P03.
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Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/13

schvaluje
1.

2.
3.

4.

5.
6.

dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
869/3/090/056/03/12-02/01/13 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy
zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa" dle přílohy č. 0066-13-P01;
rozpočtové opatření č. RZK/0006/2013 dle přílohy č. 0066-13-P02;
dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
845/3/090/055/02/12-02/01/13 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad
Malenovice - přírodovědná expozice" dle přílohy č. 0066-12-P03;
rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 2/2013 příspěvkové organizaci Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - přírodovědná expozice" dle přílohy č. 0066-13-P04, za
podmínky schválení navýšení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2013, dle přílohy č. 0066-13-P05;
odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982, na rok 2013, dle přílohy č. 0066-13-P06;

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2013 o 2.309.000 Kč z původní částky 615.000 Kč na částku
2.924.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982,
na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - přírodovědná
expozice".
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Sociální služby – Domovy pro seniory (ROP Střední Morava – partnerské smlouvy)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/13

schvaluje
1.

2.

uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, za účelem realizace
projektu „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ dle přílohy č. 0068-13-P01,
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, za účelem realizace
projektu „Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa“ dle přílohy č.
0068-13-P02.
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Sociální služby - transformace pobytových sociálních služeb Zašová - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/13

schvaluje
1.

2.

dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
910/3/100/120/09/12 – 01/12/12 s názvem: "Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová - IV. etapa – Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská"
dle přílohy č. 0069-13-P01;
rozpočtové opatření č. RZK/0009/2013 dle přílohy č. 0069-13-P02;

zplnomocňuje
společnost KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, k provedení úkonů a
činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce) "Domov pro seniory
Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa", dle přílohy č. 0069-13-P04.
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Zdravotnictví - VSN - stavební úpravy centrální sterilizace – dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Vsetínská nemocnice, a. s. stavební úpravy centrální sterilizace – stavební práce" dle přílohy č. 0072-13-P01;
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 „Vsetínská nemocnice, a. s. stavební úpravy centrální sterilizace – stavební práce“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 007213-P02.
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PO - vzdání se pracovního místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/13

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa Mgr. Michaely Pavlůskové, ředitelky Hrádku, domova pro osoby
se zdravotním postižením, příspěvkové organizace, IČ 70850917, dle přílohy č. 0067-13P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/13

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem
Tovární 41, 799 00 Olomouc, IČ 61859575, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- uložení a provozování kanalizačního řadu DN 1000 včetně napojovací šachty v pozemku
p. č. 1198, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1450-3958/2012,
- přístup oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na zatěžovaný
pozemek, jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanismů v souvislosti s uložením,
provozem, opravami a údržbou kanalizačního řadu DN 1000 včetně napojovací šachty,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.300 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem
třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- uložení a provozování vodovodního řadu DN 80 v pozemku p. č.1090/106, ostatní
plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- přístup oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na zatěžovaný
pozemek, jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanismů v souvislosti s uložením,
provozem, opravami a údržbou vodovodního řadu DN 80,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm, minimálně však ve
výši 3.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, strpět:
- umístění stavby silnice II/497 včetně jejích součástí výústních objektů silničního odvodnění
zřízených v km 1,569, 1,107 a 1,2 v rámci realizace stavby "Silnice II/497: Šarovy Březolupy" na pozemku p. č. 4822, vodní plocha, v k. ú. Březolupy, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 829-79/2012, č. 830-79/2012, č. 831-79/2012,
- přístup oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedený
pozemek (právo chůze a právo jízdy) za účelem provozování a v případě poruchy provádění
údržby, opravy, kontroly a demontáže těchto výústních objektů,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.040 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Statutárním Městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. P01;
5. uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Zlínským krajem a obcí Mysločovice, Mysločovice 21, PSČ 763 01,
IČ 00284211, dle přílohy č. P03;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a
nadzemního vedení NN v pozemku p. č. 1012, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Břest, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 486-145_6/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.600 Kč + DPH.
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Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- p. č. 3161/6, ostatní plocha,
- p. č. 3257/16, ostatní plocha,
- p. č. 3257/17, 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;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
- id. podílu ve výši ½ z p. č. 1924/22, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši ½ z p. č. 1924/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 79 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 298-847/2003,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Lešná:
- p. č. 605/1, ostatní plocha o výměře 9513 m2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00
Praha 2, IČ 69797111;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštín:
- p. č. 2808/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 706 od ČR – Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, IČ
00020478;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1162/1, ostatní plocha,
- p. č. 1166/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ 00287938;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka:
- p. č. 955/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Seninka se sídlem Seninka 49, 756 11 ¨Valašská
Polanka, IČ 00635821;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice u Napajedel :
- p. č. 157/32, 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;
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8. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 384-0086/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd:
- p. č. 4577/1, ostatní plocha o výměře 3123 m2,
od obce Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00283983;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vysoké Pole:
- p. č. 4395/12, ostatní plocha,
- p. č. 4395/14, ostatní plocha,
- p. č. 4395/16, ostatní plocha,
- p. č. 889/3, ostatní plocha,
- p. č. 4395/36, ostatní plocha,
- p. č. 4395/37, ostatní plocha,
- p. č. 4395/39, ostatní plocha,
- p. č. 4395/40, ostatní plocha,
- p. č. 4395/42, ostatní plocha,
- p. č. 4395/45, ostatní plocha,
- p. č. 4395/48, ostatní plocha,
- p. č. 4395/49, ostatní plocha,
- p. č. 4395/52, ostatní plocha,
- p. č. 4395/53, ostatní plocha,
- p. č. 4406/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Vysoké Pole, Vysoké Pole 80, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk, IČ 00284700;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 3540/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1202 od Zdeňka Plačka, bytem Ořechov 105, 687 37 Polešovice, Jany
Martykánové, bytem Polešovice 206, 687 37 Polešovice za cenu ve výši 880 Kč;
b)
- p. č. 3540/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1055 od Josefa Kožušníka, bytem Ořechov 241, 687 37 Polešovice za
cenu ve výši 1.600 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1384/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 269 od Ing. Libuše Štěpánové, bytem Prakšice 288, 687 56 Prakšice
za cenu ve výši 9.160 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Mštěnovice:
- p. č. 47/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 151 od Václava Kolaji a Jany Kolajové, oba bytem Smetanova 1152,
757 01 Valašské Meziříčí za cenu ve výši 240 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Seninka a k. ú. Seninka:
- p. č. 955/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 214 od Radka Zichy, bytem Seninka 51, 756 11 Valašská Polanka za
cenu ve výši 1.000 Kč;
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5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lhota u Vsetína a k. ú. Lhota u Vsetína:
- p. č. 1615/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 314 od Ludmily Čunkové, bytem Lhota u Vsetína 125, 755 01 Vsetín za
cenu ve výši 40 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Nevšová:
- p. č. 1665/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 99 od Marie Hýblové, bytem U Zahrádek 477, 763 21 Slavičín, Ilony
Jančaříkové, bytem Nevšová 49, 763 21 Slavičín, Ing. Vojtěcha Malíka, bytem U Zahrádek
480, 763 21 Slavičín, Ladislava Obadala, bytem Vlachovice 359, 763 24 Vlachovice, Ivany
Obadalové, bytem Vlachovice 359, 763 24 Vlachovice za cenu ve výši 2.750 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 32196/5, ostatní plocha,
- p. č. 32196/6, ostatní plocha,
- p. č. 32196/8, ostatní plocha,
- p. č. 32196/10, ostatní plocha,
- p. č. 32197/4, ostatní plocha,
- p. č. 32197/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 230 od Ing. Jana Macháčka, bytem Ríšova 76/18, Žebětín, 641 00 Brno
41, Ing. Marka Macháčka, bytem Volfova 2345/21, Královo Pole, 612 00 Brno 12 za cenu ve
výši 6.760 Kč;
8. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 667-164/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 760/23, orná půda, o výměře 15 m2,
od Josefa Mikulenčáka, bytem Janová 2, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 3.750 Kč;
9. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 668-165/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 904/2, orná půda, o výměře 57 m2,
od Josefa Mikulenčáka, bytem Janová 2, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 14.250 Kč;
10. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 665-15502/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 641/2, orná půda, o výměře 71 m2,
od Milady Macečkové, bytem Jasenická 1796, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 21.300 Kč;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 665-15503/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 642/2, orná půda, o výměře 81 m2,
od Pavla Maculy, bytem Sychrov 57, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 24.300 Kč;
12. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 665-15501/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 647/12, orná půda, o výměře 88 m2,
od Jany Baselové, bytem nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín a Ludmily Štiakové, bytem
Jabloňová 22, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 26.400 Kč;
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II. zrušit
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0464/Z15/11 ze dne 27.04.2011 - bod A.16. odrážka 3. - p. č. 605, ostatní plocha;
předává
po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje nemovitosti uvedené v bodech A. a B. tohoto usnesení k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761
23 Zlín, IČ 70934860.
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Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
obdarovaný:
1. pozemků:
- p. č. 4406/35, ostatní plocha,
- p. č. 4522/1, ostatní plocha,
- p. č. 2446/16, ostatní plocha,
- p. č. 4523/1, ostatní plocha,
- p. č. 4406/3, ostatní plocha,
- p. č. 4406/7, ostatní plocha,
- p. č. 4524/1, ostatní plocha,
- p. č. 4406/37, ostatní plocha,
- p. č. 4525/2, ostatní plocha,
- p. č. 4526/1, ostatní plocha,
- p. č. 4525/4, ostatní plocha,
- p. č. 4526/5, ostatní plocha,
- p. č. 4526/6, ostatní plocha,
- p. č. 4406/46, ostatní plocha,
- p. č. 4406/50, ostatní plocha,
- p. č. 948/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 394 pro obec a k. ú. Vysoké Pole, do vlastnictví obce Vysoké Pole,
Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 00284700;
2. pozemku:
- p. č. 4577/26, ostatní plocha o výměře 116 m2,
zapsaného 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. částí pozemků:
- dílu "e" o výměře 21 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4577/25, ostatní plocha,
- dílu "f" o výměře 11 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4578/2, ostatní plocha,
- dílu "i" o výměře 12 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4577/23, ostatní plocha,
geometrickým plánem č. 384-0086/2012 ze dne 17.09.2012, ověřeným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj dne 01.10.2012 pod číslem
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1479/2012 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd, do vlastnictví obce Hřivínův Újezd, Hřivínův
Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00283983;

B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 839, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec a k. ú. Velehrad, do vlastnictví České provincie
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Bílého 80/ 9, Brno-střed - Stránice, PSČ
602 00, IČ 00406431, za cenu ve výši 26.044 Kč;
2. pozemku
- p. č. 4823/21, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 484 pro obec a k. ú. Březolupy, do vlastnictví JUDr. Blanky
Ježkové, trvale bytem Ostrožská Lhota 7, PSČ 687 23, za cenu ve výši 83.262 Kč;
3. pozemků
- p. č. 480/2, ostatní plocha, o výměře 68 m2,
- p. č. 482/3, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 486-94/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Bezměrov, do vlastnictví Ing. Zdeňka Tvrdoně, Ph.D., trvale bytem Bezměrov 35, PSČ 767
01, za cenu ve výši 2.648 Kč;
4. pozemků
- p. č. 13/88, ostatní plocha o výměře 26 m2,
- p. č. 13/89, ostatní plocha o výměře 18 m2,
- p. č. 13/90, ostatní plocha o výměře 91 m2,
- p. č. 13/91, ostatní plocha o výměře 1 m2,
- p. č. 13/92, ostatní plocha o výměře 386 m2,
- p. č. 13/93, ostatní plocha o výměře 79 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 249-303/2012 ze dne
20.11.2012, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u Napajedel, do vlastnictví obce
Oldřichovice, Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla, IČ 00568678, za cenu ve výši 25.044 Kč.
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2013 dle přílohy č. 0049-13-P10.
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Zapojení přebytku hospodaření z roku 2012 do rozpočtu 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0003/2013 dle přílohy č. 0051-13-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2013 dle přílohy č.
0051-13-P02.
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Veřejná zakázka "Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les" dle přílohy č. 0062-13-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou pro tuto část předložil dodavatel MELOUNOVÁ, s. r.
o. se sídlem: Klímova 2053/14, 616 00 Brno, IČ 29209382;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem MELOUNOVÁ, s. r. o., se sídlem: Klímova 2053/14, 616
00 Brno, IČ 29209382, dle přílohy č. 0062-12-P01.
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Veřejná zakázka "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/13

schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK“
formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0063-13-P01 až č. 0063-13-P12;
jmenuje
1.
2.
3.

komisi pro otevírání obálek ve složení: Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Marek Slabý, Ing.
David Neulinger, a náhradníky Ing. Aleš Houserek, Roman Hlaváč, Mgr. Michal Uherek;
komisi pro posouzení kvalifikací ve složení: Ing. Lucie Vrbková, Ing. Aleš Houserek;
hodnoticí komisi ve složení: Petr Pavelčík, Ing. Vladimír Němec, Ing. Jaroslav Hrabec,
Ing. David Neulinger, Ing. Aleš Houserek, a náhradníky Mgr. Jana Hlavatá, Ing. Ivona
Demuthová, Ing. Miluše Poláková, Ph.D., Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý;

ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné
zakázky „Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK“ dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 01.06.2013.
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Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace akce CZ.1.02/6.1.00/08.03057 NATURA 2000 ve Zlínském kraji vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem životního prostředí ČR, ve znění přílohy č. 0061-13P01;
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schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 09028956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, uzavřené mezi
Státním fondem životního prostředí ČR a Zlínským krajem dle přílohy č. 0061-13-P02;
2. změnu č. 2 projektového a finančního rámce projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji,
dle příloh č. 0061-13-P03 a č. 0061-13- P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0004/2013 dle přílohy č. 0061-13-P07.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změny č. 45, 46, 47

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změny č. 45,46 a 47 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části zásobování vodou obcí Francova Lhota, Chvalčov a
Komárno dle příloh č. 0060-13-P01 až č. 0060-13-P03.
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Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o hospodaření nemocnic založených
Zlínským krajem dle příloh č. 0085-13-P01 až č. 0085-13-P04.
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Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2013/DOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/13

schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2013/DOP na stavební a strojní investice pro
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dle příloh č. 0054-13-P01 až č. 0054-13-P03.

23

Veřejná zakázka "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov III"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/13

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace veřejné zakázky "Zajištění kontrolního vážení silničních
vozidel - Starý Hrozenkov II." dle přílohy č. 0055-13-P01;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky s názvem "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý
Hrozenkov II." v souladu s rozhodnutím dle přílohy č. 0055-13-P02;
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2. zahájení veřejné zakázky s názvem "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý
Hrozenkov III." formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0055-13-P03 až č.
0055-13-P09, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0055-13-P10 a současným
uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing. Pavel Kavan, Mgr. Eva
Peřinová, a náhradníky - Ing. David Neulinger, Ing. Ladislav Axler, Mgr. Michal Tichý;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Ladislav Axler, Mgr. Libor Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Ladislav Axler, Ing. Petr Stuchlík, JUDr. Terezia
Zlámalová, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Eva Peřinová, a náhradníky: Ing. Marta Heřkovičová,
Ing. Pavel Kavan, Ing. Zdeňka Kořenková, Ing. David Neulinger, Mgr. Michal Tichý.

25

Projekt Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska aktualizace členů řídících výborů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/13

odvolává
1. Zástupce Zlínského kraje z Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje území Horního
Vsacka: - Ing. Jindřicha Ondruše,
2. Zástupce Zlínského kraje z Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje území
Luhačovicka: - Ing. Jindřicha Ondruše,
3. Zástupce Zlínského kraje z Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje území
Rožnovska: - Ing. Jindřicha Ondruše;
jmenuje
1. Zástupce Zlínského kraje do Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje území Horního
Vsacka: - Ing. Ladislava Kryštofa,
2. Zástupce Zlínského kraje do Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje území
Luhačovicka: - Ing. Ladislava Kryštofa,
3. Zástupce Zlínského kraje do Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje území
Rožnovska: - Ing. Ladislava Kryštofa.

26

Školství - investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/13

schvaluje
plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 příspěvkové organizace Gymnázium
Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0080-13-P01.
ukládá
příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 450.000
Kč v termínu do 13.12.2013.
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Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám,
zapojení přebytků hospodaření roku 2012 do rozpočtu 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku ke smlouvě o financování
grantového projektu dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2333/2012/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.38/02.0012 uzavřené s
příjemcem Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, se sídlem Velehradská třída 218,
686 17 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0074-13-P04;
schvaluje
1. navýšení finančních rámců Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle přílohy č. 0074-13-P05,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0005/2013 dle přílohy č. 0074-13-P06.

28

Licenční a podlicenční smlouvy k inovovaným projektům v rámci projektu Vzdělávání
pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/13

schvaluje
1.
2.

uzavření licenční smlouvy s dodavatelem DAP Services, a. s, se sídlem Sadová 553/5,
70200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27775585, dle přílohy č. 0075-13-P01;
uzavření Licenční a podlicenční smlouvy s Českou republikou - Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, dle
přílohy č. 0075-13-P02;

ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy dle příloh č.
0075-13-P01 a 0075-13-P02, v termínu do 08.04.2013.

29

Mezinárodní projekt ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/13

schvaluje
1.
2.

3.

projektový a finanční rámec projektu "Safe Arrival Project" dle příloh č. 0076-13-P01 a
č. 0076-13-P02;
zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Safe Arrival Project" ve výši
25% tj. maximálně 152.797 Kč z celkových nákladů projektu Zlínského kraje v souladu
s přílohou č. 0076-13-P02;
potvrzení záměru spolupráce dle přílohy č. 0076-13-P03;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit panu hejtmanovi k podpisu
Potvrzení záměru spolupráce v rámci projektu "Safe Arrival Project" v termínu do
23.01.2013;
2. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu odeslat Potvrzení záměru spolupráce
vedoucímu partnerovi projektu do 26.01.2013.

30

Projekt "Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/13

schvaluje
1.
2.

3.

projektový a finanční rámec projektu "Lidské zdroje - bohatství Bílých Karpat" dle příloh
č. 0078-13-P01 a č. 0078-13-P02;
zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Lidské zdroje - bohatství Bílých
Karpat" ve výši 15 %, tj. 48.450 Kč z celkových nákladů projektu v souladu s přílohou č.
0078-13-P02;
rozpočtové opatření č. RZK/0007/2013 dle přílohy č. 0078-13-P03;

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0078-13-P01 do
konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na projekt včetně všech povinných příloh
v termínu do 31.01.2013;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory z
Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na
projekt "Lidské zdroje - bohatství Bílých Karpat" do 31.01.2013.
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Projekt "Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R02/13

schvaluje
1.
2.

projektový a finanční rámec projektu "Československá spolupráce škol a dalších
organizací v ekologické výchově" dle příloh č. 0077-13-P01 a č. 0077-13-P02;
zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Československá spolupráce
škol a dalších organizací v ekologické výchově" ve výši 15 %, tj. 37.500 Kč z celkových
nákladů projektu v souladu s přílohou č. 0077-13-P02;

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Československá
spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově" v souladu s projektovým
rámcem dle přílohy č. 0077-13-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z
Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů
včetně všech povinných příloh v termínu do 31.01.2013;
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2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory z
Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na
projekt "Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově" do
31.01.2013.

32

Veřejná zakázka "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace
zřizované Zlínským krajem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R02/13

bere na vědomí
doporučení společnosti RTS, a. s., se sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ
615 00, k dalšímu postupu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování služeb v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí
pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“ dle přílohy č. 0084-13-P01;
schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“ z důvodu uvedeného v rozhodnutí ve
znění přílohy č. 0084-13-P02.
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Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R02/13

schvaluje
podání návrhu na zápis Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků u
příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín,
IČ 00226319, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.03.2013;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319, ve znění uvedeném v příloze č.
0082-13-P01;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat návrh na zápis výše uvedené
změny v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 26.02.2013.
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Školství - změna zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Zlínského kraje Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318 dle přílohy č. 0083-13P01.
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Školství - Návrh na udělení medaile MŠMT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R02/13

v yjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrné Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v 1. stupni paní Mgr. Miroslavě Malenovské, ředitelce Základní školy a Mateřské školy
speciální Kroměříž;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrh Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v termínu do 28.01.2013.
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Sportovec Zlínského kraje 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R02/13

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského
kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2012 dle přílohy č. 0079-13-P01;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec Zlínského
kraje 2012 ve složení: předseda komise - PaedDr. Petr Navrátil, členové komise – Mgr.
Karel Jankovič, Ing. Ivan Mařák, Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., PhDr. Stanislav Minařík,
MUDr. Lubomír Nečas, Ing. Filip Pastuszek, tajemník - Ing. Tomáš Duda.
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Sociální služby – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R02/13

schvaluje
snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, o 1.543.000 Kč na celkovou výši 297.000 Kč, dle přílohy č. 0091-13-P01.
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Sociální služby - nájemní smlouvy v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R02/13

rozhodla
o přidělení bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292, nájemcům
uvedeným v příloze č. 0089-13-P01, a to v souladu s platnými Pravidly pro přidělování a
najímání bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292;
souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu jednotlivých bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, s nájemci uvedenými v příloze č. 0089-13-P01, dle vzoru uvedeného v
příloze č. 0089-13-P02.
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Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R02/13

schvaluje
1.

snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 7895834, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Medlovice, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, z 38 na 37 lůžek, a to s účinností od 01.02.2013;

2.

snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 5730896, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zašová, začleněném do Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace,
IČ 49562827, ze 105 na 100 lůžek, a to s účinností od 01.02.2013.
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Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R02/13

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry
1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, pozemek p. č. 424/6, zahrada a pozemek p. č. 424/8,
ostatní plocha, zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 738 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno
nad Bečvou;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 16 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0088-13-P01;
2. dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, IČ
49562827, dle přílohy č. 0088-13-P02;
3. dodatek č. 9 ke zřizovací listině Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
příspěvkové organizace, IČ 70850992, dle přílohy č. 0088-13-P03.
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Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí přímé neinvestiční účelové dotace ve výši
400.000 Kč občanskému sdružení ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, IČ 00568813, na
činnost domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2013 dle přílohy č.
0087-13-P01.
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Podmínky podlicence inovovaných produktů projektu Zvyšování kvality sociálních
služeb ve ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R02/13

schvaluje
1.
2.

podmínky podlicence k inovovaným produktům projektu Zvyšování kvality sociálních
služeb ve ZK dle přílohy č. 0086-13-P01;
znění čestného prohlášení k podmínkám udělení podlicence dle přílohy č. 0086-13-P02.

43

Veřejná zakázka "Zajištění výcviku koučů, facilitátorů, supervizorů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R02/13

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek veřejné zakázky "Zajištění výcviku koučů, facilitátorů,
supervizorů" dle přílohy č. 0058-13-P01;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky v plném rozsahu v souladu s rozhodnutím dle přílohy č. 0058-13P02,
2. zadání a opětovné vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Zajištění výcviku koučů,
facilitátorů, supervizorů II formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č.
0058-13-P03 až č. 0058-13-P15 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0058-13-P16 a
současným uveřejněním výzvy na internetové adrese Zlínského kraje a na stránkách
www.esfcr.cz;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Radka Chudárková,
Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Miluše Poláková, Ph.D., Mgr. Roman Mach, Mgr.
Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra Pilčíková,
Mgr. Radka Chudárková, Mgr. Roman Mach;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Radka
Chudárková, Mgr. Roman Mach, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Ing.
Miluše Poláková, Ph.D., Ing. Jana Vlková, Mgr. Pavla Psotová, Mgr. Michal Uherek.
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44

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R02/13

schvaluje
změnu č. 3 projektového rámce projektu "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK" dle přílohy č. 0056-13-P02;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
42/69 na zabezpečení realizace projektu "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK" vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem vnitra ČR, ve znění přílohy č. 0056-13-P01.

45

Roční zpráva o realizaci Personální strategie KÚZK a Personální strategie organizací
ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R02/13

bere na vědomí
1. Roční zprávu o realizaci Personální strategie KÚZK a Personální strategie organizací ZK
za rok 2012 dle přílohy č. 0057-13-P01;
2. Plán aktivit na rok 2013 dle přílohy č. 0057-13-P02.

46

Změna nařízení Zlínského kraje č. 3/2012 (podmínky k zabezpečení požární ochrany v
době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R02/13

schvaluje
nařízení Zlínského kraje, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 3/2012, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru, dle přílohy č. 0059-13-P01.

47

Zdravotnictví - Iktové centrum v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R02/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas se spoluúčastí Zlínského kraje na financování
realizace projektu modernizace přístrojového vybavení Uherskohradišťské nemocnice a. s.,
podporovaného Integrovaným operačním programem, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti
veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového
vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně
technického zázemí, ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu, maximálně však ve výši
3.750.000 Kč.
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Projekt "Moderní evropská škola bez jazykových bariér"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R02/13

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Moderní evropská škola bez jazykových bariér" dle
přílohy č. 0096-13-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění spolufinancování příspěvkové organizace
Zlínského kraje Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327,
na projekt "Moderní evropská škola bez jazykových bariér" ve výši 201.000 Kč (tj. 10 % z
celkových způsobilých nákladů Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín v
projektu) dle přílohy č. 0096-13-P01;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, dopracovat projekt "Moderní evropská škola bez jazykových bariér" v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 0096-13-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí
podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 včetně všech
povinných příloh v termínu do 08.02.2013;
2. příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, předložit žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce SR-ČR 2007-2013 včetně všech povinných příloh pro projekt "Moderní evropská
škola bez jazykových bariér" v termínu do 08.02.2013;
3. příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr pro projekt "Moderní evropská
škola bez jazykových bariér" v souladu s projektovým a finančním rámcem uvedeným v
příloze č. 0096-13-P01 v termínu do 11.03.2013.

50

Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových
organizací za rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R02/13

schvaluje
harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
Zlínského kraje za rok 2012 dle přílohy č. 0097-13-P01;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly vyplývající z
harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2012 v termínech dle harmonogramu.
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Sociální fond ZK - změna usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R02/13

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 07.01.2013 č. 0031/R01/13 - část schvaluje, bod 2,
kterým Rada Zlínského kraje schválila vzor žádosti o finanční podporu (neinvestiční dotaci)
ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit dle přílohy č.
0040-13-P02;
schvaluje
vzor žádosti o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na
podporu sociálně zdravotních aktivit dle přílohy č. 0098-13-P01.

52

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 20.02.2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R02/13

schvaluje
návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 20.02.2013
uvedený v příloze č. 0099-13-P01.

Zlín 22. ledna 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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