R03/13

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 3. zasedání dne 04.02.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R03/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0151-13-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0931/R25/12 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá společnosti
PPE.CZ s. r. o., na základě mandátní smlouvy č. D/1690/2012/ŘDP ze dne 19.07.2012
zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s ukončením veřejné zakázky
„Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji" v termínu do 31.01.2013.“ - na termín plnění 18.02.2013;
2. usnesení č. 0933/R25/12 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá společnosti
PPE.CZ s. r. o., na základě mandátní smlouvy č. D/1690/2012/ŘDP ze dne 19.07.2012
zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s ukončením veřejné zakázky
„Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve
Zlínském kraji" v termínu do 31.01.2013.“ - na termín plnění 18.02.2013.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R03/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) krajským kolem odborné soutěže oboru - Mechanik opravář motorových vozidel
(Automechanik) - AUTOMECHANIK JUNIOR pořádaným Středním odborným učilištěm
Valašské Klobouky, p. o., IČ 00054771, v roce 2013;
2) Slavnostním shromážděním představitelů OSH ZL kraje u příležitosti 10. výročí založení
Krajského sdružení hasičů ZL kraje (Podkopná Lhota), 20. celostátní Hasičskou poutí na sv.
Hostýně, Dnem hasičů - přijetí dobrovolných a profesionálních hasičů ZLK v sídle Zlínského
kraje, Krajskou soutěží mladých hasičů v dorostu (Otrokovice), Krajským kolem mužů a žen
v požárním sportu (Uherské Hradiště), soutěží O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje
(Jarcová), soutěží mladých hasičů O pohár ředitelky HZS ZLK (Bezměrov), krajským
setkáním Zasloužilých hasičů ZL kraje (Slušovice) pořádaným SH ČMS - Krajským
sdružením hasičů Zlínského kraje, IČ 71167498, v roce 2013;
3) 11. celonárodní včelařskou poutí na Sv. Hostýn pořádanou Českým svazem včelařů, o.
s., základní organizace Lidečko, IČ 75080231, v roce 2013;
4) akcí "Nevšední podoby proutí" pořádanou obcí Ostrata, IČ 70910740, v roce 2013;
5) 46. ročníkem Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby pořádaným městem
Vizovice, IČ 00284653, v roce 2013;
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6) seminářem "Dítě v krizi" pořádaným společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení)
s. r. o., IČ 25076914, v roce 2013;
7) akcí "Dny strojírenství ve Zlíně" pořádanou společností GENICZECH-M spol. s r. o., IČ
25306499, v roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 9.000 Kč Střednímu odbornému učilišti Valašské Klobouky, p. o., IČ 00054771, na
pořádání krajského kola odborné soutěže oboru - Mechanik opravář motorových vozidel
(Automechanik) - AUTOMECHANIK JUNIOR;
2. ve výši 50.000 Kč SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Zlínského kraje, IČ 71167498,
na pořádání Slavnostního shromáždění představitelů OSH ZL kraje u příležitosti 10. výročí
založení KSH ZL;
3. ve výši 150.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov, IČ 65325290, na účast zástupců
SDH Vlčnov na světové hasičské olympiádě ve Francii v roce 2013;
4. ve výši 10.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Lidečko, IČ
75080231, na pořádání 11. celonárodní včelařské pouti na Sv. Hostýně v roce 2013;
5. ve výši 10.000 Kč společnosti KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ
25076914, na pořádání semináře "Dítě v krizi" v roce 2013;
6. ve výši 50.000 Kč společnosti GENICZECH-M spol. s r. o., IČ 25306499, na pořádání
akce "Dny strojírenství ve Zlíně" v roce 2013;
7. ve výši 30.000 Kč společnosti VIDEOART PRODUCTION s. r. o., IČ 28349741, na
vytvoření dokumentárního filmu "Jak se potkal Oskar a Růžová paní ve Slováckém divadle";
8. ve výši 10.000 Kč Hasičskému sportovnímu klubu Vsetín, IČ 64123626, na pořádání 10.
ročníku tradičního turnaje složek IZS ve florbale v roce 2013;
b) poskytnutí věcného daru, fotoaparátu Canon EOS 1100D + 18-55 mm DC III, paměťové
karty a brašny, v celkové hodnotě 11.000 Kč výherci fotografické soutěže „Mládí versus
stáří“ panu Stanislavu Navrátilovi, bytem Brigádnická 1121, 763 02 Zlín 4-Malenovice za
snímek „Matka a syn“ jako ocenění fotografické soutěže "MLÁDÍ (VERSUS) STÁŘÍ";
c) úhradu věcných nákladů ve výši 3.900 Kč ženskému pěveckému sboru Ladies Budu
Buchlovice, na dopravu sboru z Buchlovic do Zlína a zpět u příležitosti slavnostního
vyhlášení výsledků fotografické soutěže "MLÁDÍ (VERSUS) STÁŘÍ" dne 31.01.2013. Tato
částka bude uhrazena dopravci Antonínu Pavlicovi, Svatoplukova 1195, 686 03 Staré
Město, IČ 46198822;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) navýšení účelové neinvestiční dotace:
1) Městskému divadlu Zlín, p. o., IČ 00094838, o 500.000 Kč na celkových 1.500.000 Kč na
kulturní činnost divadla v roce 2013;
2) Slováckému divadlu Uherské Hradiště, p. o., IČ 00094846, o 1.000.000 Kč na celkových
1.500.000 Kč na kulturní činnost divadla v roce 2013;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653,
na pořádání 46. ročníku Vizovického zámeckého léta Aloise Háby v roce 2013.
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Dotace obcím na varovací systémy, věcné prostředky požární ochrany a rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R03/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na varovný systém:
1. obec Bratřejov, IČ 00283801, ve výši 210.000 Kč,
2. obec Haluzice, IČ 00837288, ve výši 154.000 Kč,
3. obec Hradčovice, IČ00290963, ve výši 29.000 Kč,
4. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 300.000 Kč,
5. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 280.000 Kč;
b) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných prostředků
požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
2. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 350.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
3. obec Horní Němčí, IČ 00290947, ve výši 250.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
4. obec Chomýž, IČ 00287237, ve výši 55.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
5. obec Jarcová, IČ 00303879, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
6. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 350.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
7. obec Kateřinice, IČ 00303917, ve výši 350.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
8. obec Kněžpole, IČ 00291013, ve výši 60.000 Kč, na nákup vysokotlakého hasícího
zařízení,
9. obec Lukoveček, IČ 70871264, ve výši 350.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
10. obec Ostrožská Lhota, IČ 00291196, ve výši 450.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
11. obec Provodov, IČ 00284378, ve výši 170.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
12. obec Přílepy, IČ 00544531, ve výši 345.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
13. obec Rymice, IČ 00544558, ve výši 170.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
14. obec Slopné, IČ 00568732, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
15. město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
16. obec Střelná, IČ 00304310, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
17. obec Štítná nad Vláří, IČ 00284556, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
18. obec Troubky-Zdislavice, IČ 00287822, ve výši 190.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
19. obec Vítonice, IČ 00380873, ve výši 170.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
20. obec Zástřizly, IČ 00380857, ve výši 55.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
21. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
22. obec Zlobice, IČ 00287954, ve výši 50.000 Kč, na nákup požární stříkačky;
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c) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných
prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 20.000 Kč, na nákup ponorného kalového čerpadla a
věcných prostředků,
2. obec Brusné, IČ 00287091, ve výši 50.000 Kč, na nákup elektrocentrály, ponorného
čerpadla, osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků,
3. obec Březolupy, IČ 00290840, ve výši 20.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla,
4. obec Hostišová, IČ 00568562, ve výši 53.000 Kč, a nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
5. obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 40.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
6. obec Hvozdná, IČ 00283991, ve výši 70.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
7. obec Jankovice (UH), IČ 00542369, ve výši 40.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
8. obec Karolín, IČ 00380865, ve výši 28.000 Kč na nákup a montáž světelné a akustické
výstražné techniky na zásahový dopravní automobil,
9. obec Korytná, IČ 00291030, ve výši 80.000 Kč, na nákup motorové pily a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
10. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 200.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
11. obec Kostelec u Holešova, IČ 00287342, ve výši 40.000 Kč, na nákup kalového
čerpadla a věcných prostředků,
12. obec Křekov, IČ 46276041, ve výši 25.000 Kč, na nákup věcných prostředků a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
13. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 126.000 Kč, na opravu požární plošiny,
14. obec Kyselovice, IČ 00287393, ve výši 33.000 Kč, na nákup kalového čerpadla a
věcných prostředků,
15. obec Ludslavice, IČ 00287466, ve výši 39.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
16. obec Machová, IČ 00568651, ve výši 20.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
17. obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, ve výši 50.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
18. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 85.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla,
věcných prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
19. obec Pacetluky, IČ 00287571, ve výši 55.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
20. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 65.000 Kč, na nákup 6 kusů pneumatik na
cisternovou automobilovou stříkačku,
21. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 60.000 Kč, na nákup kalového čerpadla a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
22. obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, ve výši 50.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
23. obec Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, ve výši 50.000 Kč, na nákup kalového čerpadla,
věcných prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
24. obec Šumice, IČ 00291404, ve výši 60.000 Kč, na nákup kalového čerpadla a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
25. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 160.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
26. obec Ublo, IČ 00568759, ve výši 60.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
27. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 80.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
28. obec Velehrad, IČ 00291536, ve výši 40.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
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29. obec Velká Lhota, IČ 00304409, ve výši 15.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
30. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 85.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
31. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 35.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
32. obec Žlutava, IČ 00284734, ve výši 28.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků;
d) rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2013 dle přílohy č. 0123-13-P01;
e) poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 325.000 Kč na
opravu cisternové automobilové stříkačky.
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Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R03/13

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
791/3/090/051/08/11 "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Brána do vesmíru", dle přílohy č.
0125-13-P01;
2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
542/2/090/035/011/08 "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Obloha na dlani", dle přílohy č.
0125-13-P02;
3. rrozpočtové opatření č. RZK/0011/2013 dle přílohy č. 0125-13-P03;
4. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské
Meziříčí, IČ 0098639, na rok 2013, dle přílohy č. 0125-13-P04;
5. odpisový plán příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 0098639, na rok
2013, dle přílohy č. 0125-13-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 2.615.000 Kč s příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639,
na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Brána do vesmíru", dle přílohy č.
0125-13-P06;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 101.569 Kč s příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na
realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Obloha na dlani", dle přílohy č. 0125-13P07.

5

Kultura - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R03/13

schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Muzeum regionu Valašsko, p. o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa“ formou zjednodušeného
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podlimitního řízení, dle příloh č. 0126-13-P02 až č. 0126-13-P05, výzvou zájemcům
uvedeným v příloze č. 0126-13-P06 a současným uveřejněním zadávacích podmínek na
profilu Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky - Ing.Bc. Olga Pekárková, Mgr. Michal
Uherek, Ing. Aleš Houserek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Pavel Macura,
Ing. David Neulinger, Jan Vrbka, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing. František
Mikeštík, Mgr. Mária Fekar, Mgr. Michal Uherek., Ing. Marek Slabý;
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 s názvem " Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa " podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné
moci ve znění přílohy č. 0126-13-P01.
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Sociální služby - Domov pro seniory Loučka - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R03/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 915/3/100/122/01/13 s
názvem „Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace - Stavební úpravy pokojů“ dle
přílohy č. 0130-13-P01;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory
Loučka, IČ 70850895, na rok 2013, dle přílohy č. 0130-13-P02;
3. odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok
2013, dle přílohy č. 0130-13-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Loučka, Loučka 128, IČ 70850895, výkonem
funkce investora pro přípravu a realizaci akce: „Domov pro seniory Loučka, příspěvková
organizace - Stavební úpravy pokojů“.

7

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Centrální objekt - příprava projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R03/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit se záměrem prodeje:
a) projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně pravomocného územního
rozhodnutí,
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b) projektové dokumentace pro stavební povolení včetně pravomocného stavebního
povolení,
c) projektové dokumentace nezabudované zdravotnické technologie a ostatního mobiliáře
akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Centrální objekt, 1. etapa" Krajské nemocnici T.
Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989.

8

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK Vsetín - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R03/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p. o. – výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží" formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0134-13-P02 až č. 0134-13-P10, výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0134-13-P11 a současným uveřejněním zadávacích
podmínek na profilu Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky - Jitka Chobotová, Mgr. Michal Uherek, Ing.
Aleš Houserek
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol Muránsky,
JUDr. Josef Valenta, Ing. David Neulinger, a náhradníky Bc. Lenka Potrusilová, Ing.
František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Přemek Kubala, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
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 s názvem "Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, p. o. – výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží"
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0134-13-P01.

9

Investice - Výkon práv a povinností zadavatele při zadávání zakázek ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R03/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Výkon práv a
povinností zadavatele při zadávání zakázek osobou zastupující zadavatele" dle přílohy č.
0124-13-P01.

7/25

R03/13

10

Veřejná zakázka "DS Rožnov pod Radhoštěm - Stavební práce a dodávka vnitřního
vybavení"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R03/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "DS Rožnov pod
Radhoštěm - Stavební práce a dodávka vnitřního vybavení" dle přílohy č. 0131-13-P01.

11

Aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R03/13

bere na vědomí
situační zprávu o stavu základních strategických rozvojových dokumentů Zlínského kraje a
návrh aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 dle přílohy č. 0122-13-P01;
schvaluje
složení pracovních skupin při zpracování návrhové části aktualizace Strategie rozvoje
Zlínského kraje 2009-2020 dle přílohy č. 0122-13-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit zpracování aktualizace Strategie
rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 v souladu s přílohou č. 0122-13-P01 v termínu do
31.10.2013.
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Plán rozvoje 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R03/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) Plán rozvoje 2013 dle přílohy č. 0128-13-P01;
2) navýšení investiční dotace o 1.000.000 Kč na 4.000.000 Kč městu Koryčany, IČ
00287334, na investiční akci "Dostavba Domova pro seniory Koryčany";
3) rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2013 dle přílohy č. 0128-13-P02;
4) navýšení účelové neinvestiční dotace o 1.000.000 Kč na 19.050.000 Kč na zajišťování
obecně prospěšných služeb neinvestičního charakteru Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p.
s., IČ 27673286, a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě D/2438/2012/KUL o poskytnutí
účelové neinvestiční a investiční dotace dle přílohy č. 0128-13-P05.
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13

Licenční smlouva - vyznamenání Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R03/13

schvaluje
uzavření Licenční smlouvy dle přílohy č. 0127-13-P01 mezi Zlínským krajem, IČ 70891320,
a panem RNDr. Ivanem Koláčným, bytem Dlouhé hony 7, PSČ 621 00 Brno, a paní Evou
Víchovou, bytem Uherské Hradiště, Moravní nábřeží 1932, PSČ 686 01, ve věci poskytnutí
licence k užití díla specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy.

14

Slavnostní stuha k praporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské
sdružení hasičů Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R03/13

souhlasí
s grafickým návrhem dle přílohy č. 0129-13-P01 slavnostní stuhy pro Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje;
ukládá
vedoucí Odboru Kancelář hejtmana zajistit zhotovení slavnostní stuhy v termínu do
11.03.2013.

15

Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2012, zapojení přebytku hospodaření z roku
2012 do roku 2013 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R03/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0012/2013 dle přílohy č. 0104-13-P01.

16

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R03/13

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1113/11, ostatní plocha, o výměře 393 m2,
- p. č. 1113/12, ostatní plocha, o výměře 139 m2,
- p. č. 1113/13, ostatní plocha, o výměře 48 m2,
- p. č. 1113/14, ostatní plocha, o výměře 35 m2,
- p. č. 1113/15, ostatní plocha, o výměře 140 m2,
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oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 169-230/2012 ze dne
29.11.2012, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj dne 6.12.2012 pod číslem 570/2012 pro obec a k. ú. Roštění;
2. pozemků
- p. č. 8076/43, ostatní plocha,
- p. č. 8076/44, ostatní plocha,
- p. č. 8237/11, ostatní plocha,
- p. č. 8527/18, ostatní plocha,
- p. č. 8527/32, ostatní plocha,
- p. č. 8527/33, ostatní plocha,
- p. č. 8527/35, ostatní plocha,
- p. č. 8531/26, ostatní plocha,
- p. č. 8531/33, ostatní plocha,
- p. č. 8076/44, ostatní plocha,
- p. č. 8531/34, ostatní plocha,
- p. č. 8531/40, ostatní plocha,
- p. č. 8531/46, ostatní plocha,
- p. č. 8531/50, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2246 pro obec a k. ú. Velké Karlovice;
3. pozemku
- p. č. 2027/6, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1544 pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice;
ruší
výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej nemovitého majetku
Zlínského kraje, vyhlášené záměrem ev. č. EKO/063/12, schválené usnesením Rady
Zlínského kraje č. 0956/R26/12 ze dne 03.12.2012, bod C.

17

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R03/13

schvaluje
1. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ
25352288, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení optické sítě v pozemcích p. č. 3983, p. č 3981/1,
p. č. 3970, vše ostatní plocha s ukončením v objektu č. p. 1646 na pozemku p. č. 3982 a v
objektu bez č. p./č.e. na pozemku p. č. 3969, vše v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přiložené
situace uvedené v příloze č. 0106-13-P01, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 10.400 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 429/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Štípa, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1447-077_2/2012,
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- 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 2.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská
499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení "Kabelová přípojka NN pro RS a SKAO
Kotojedy" v pozemcích p. č. 250/1, p. č. 250/6, p. č. 250/7, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Kotojedy, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 444-56.2/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.630 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská
499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení STL plynovodu v pozemcích p. č. 6452/1, p.
č. 7190/1, p. č. 7190/29, p. č. 7596/1, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Uherský Brod, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 4214-51/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.200 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN
včetně opěrného bodu - sloupu na pozemku p. č. 1848/2, trvalý travní porost, v k. ú.
Karolinka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1177-212/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN včetně opěrného bodu sloupu, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.900 Kč + DPH;
6. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného město Uherský Brod, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod,
IĆ 00291463 a RUMPOLD UHB, s. r. o., se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod,
IČ 60704756 spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování kanalizační přípojky v rámci stavby "Kanalizační přípojka
skládkových vod skládky odpadu Prakšická II" v pozemku p. č. 6469/3, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu dle přílohy č. 0106-13-P02 geometrického
plánu č. 4436-276/2012, který bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou kanalizační přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 2.400 Kč + DPH.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R03/13

rozhodla
o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 41.691 Kč, vyměřeného příspěvkové
organizaci Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČ 70851042,
Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 20/2012, dle
přílohy č. 0105-13-P02.
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19

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R03/13

rozhodla
v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v
lesích na území Zlínského kraje a způsobu jejich využití (2013-2019) o pozastavení
dotačního titulu na ekologické a k přírodě šetrné technologie, v části vyklizování nebo
přibližování dříví koněm v lesním porostu.

20

Veřejná zakázka "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - I" Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R03/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Geodetické práce
v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - I" dle přílohy č. 0120-13-P01.

21

Veřejná zakázka "Územní studie Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku –
Ostrožská jezera"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R03/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na projekční práce s názvem "Územní studie Využití ploch
uvolněných po těžbě štěrkopísku – Ostrožská jezera" formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0121-13-P01 až č. 0121-13-P08, výzvou zájemcům uvedeným v příloze
č. 0121-13-P09 a současným uveřejněním zadávacích podmínek na profilu Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing.arch. Ladislav Vintr, Ing. Jaroslav
Vávra, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Ivana Kolajová, Ing. Marcela Vavříková,
Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Jaroslav Vávra, JUDr. Jana Morávková,
Mgr. Zdeňka Foltýnová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Alena Miklová, Ing.arch. Ladislav Vintr, Ing. Jaroslav
Vávra, Bc. Milena Kovaříková, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Jana Drgová, Ing.
Marcela Vavříková, Mgr. Jaroslav Pospíšil, Ing. Jana Kolajová, Mgr. Michal Uherek.

22

Zdravotnictví - plán oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok
2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R03/13

schvaluje
1) plány oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2013 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0146-13-P04;
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b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0146-13-P05;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0146-13-P06;
2) proplacení nákladů na opravy dle části 1) bodu a)-c) 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).

23

Zdravotnictví - Dětské centrum Zlín p. o. - plán tvorby a použití investičního fondu a
odpisový plán na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R03/13

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ
00839281 na rok 2013, dle přílohy č. 0145-13-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ 00839281 na rok 2013,
dle přílohy č. 0145-13-P02.

24

Doprava - IZ, dodatky k IZ, plán tvorby a použití investičního fondu a odpisový plán na
rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R03/13

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 916/3/110/211/01/13 k provedení díla
"Silnice III/4942: Mirošov, most ev. č. 4942-1", o celkových nákladech 11.425.000 Kč, dle
přílohy č. 0112-13-P02;
B. dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 3 investičního záměru č. 796/3/110/177/08/11-03/01/13 k provedení díla
"Silnice II/487: Nový Hrozenkov-Podťaté, 3. etapa Bzové", o celkových nákladech
40.673.000 Kč, dle přílohy č. 0112-13-P04;
B2) dodatek č. 1 investičního záměru č. 904/3/110/207/09/12-01/01/13 k provedení díla
"Silnice II/487: Ústí u Vsetína-Hovězí", o celkových nákladech 134.215.000 Kč, dle přílohy č.
0112-13-P06;
B3) dodatek č. 4 investičního záměru č. 795/3/110/176/08/11-04/01/13 k provedení díla
"Silnice II/432: Kroměříž-Koryčany, část 13 (Cetechovice-Střílky)", o celkových nákladech
62.030.000 Kč, dle přílohy č. 0112-13-P08;
B4) dodatek č. 3 investičního záměru č. 823/3/110/185/10/11-03/01/13 k provedení díla
"Silnice III/49714: Pašovice, průjezdní úsek", o celkových nákladech 14.547.000 Kč, dle
přílohy č. 0112-13-P10;
C. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2013 dle přílohy č. 0112-13-P12;
D. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na
rok 2013 dle přílohy č. 0112-13-P13;
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ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, předložit
dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
č. 794/3/110/175/08/11 k akci "Silnice II/490: Holešov-jihovýchodní obchvat", a to v souladu
s předpokládanými platbami z ROP v roce 2013; v termínu pro předložení na zasedání Rady
Zlínského kraje dne 25.03.2013 (plán plateb z ROP na rok 2013, vč. rozpočtového opatření
č. RZK/0010/2013, je přílohou tisku č. 0112-13 "Doprava - ROP - plán plateb na rok 2013").
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Doprava - ROP - plán plateb a rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R03/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0010/2013 dle přílohy č. 0113-13-P03.
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Kultura - Vyřazení pohledávky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R03/13

souhlasí
s vyřazením pohledávky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ
00089982, ve výši 22.000 Kč vůči panu Petru Fomenko, U Zdravotního ústavu 2261/4,
Praha.
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Otevřené brány 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R03/13

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace Římskokatolické farnosti Vsetín, Horní náměstí
134, 755 01 Vsetín, IČ 48739341, ve výši 44 000 Kč na úhradu honorářů průvodců v
sakrálních památkách a uzavření smlouvy o spolupráci s Římskokatolickou farností Vsetín a
městem Vsetín, IČ 00304450, dle přílohy č. 0111-13-P01;
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace Římskokatolické farnosti Uherský Brod,
Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod, IČ 46256598, ve výši 20.000 Kč na úhradu
honorářů průvodců v sakrálních památkách a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
č. D/0316/2012/KUL s Římskokatolickou farností Uherský Brod a městem Uherský Brod, IČ
00291463, dle přílohy č. 0111-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci č.
D/0317/2012/KUL s Římskokatolickou farností Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411,
obcí Střílky, IČ 00287776, a Občanským sdružením pro záchranu barokního hřbitova ve
Střílkách, Komná 184, Střílky, IČ 70911789, dle přílohy č. 0111-13-P03.
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Jmenování členů správní a dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy,
o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R03/13

odvolává
1. Ing. Jindřicha Ondruše z funkce člena dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s. ke dni 04.02.2013;
2. Ing. Hanu Příleskou z funkce členky dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s. ke dni 04.02.2013;
3. Ing Daniela Večeřu z funkce člena správní rady Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s. ke dni 04.02.2013;
jmenuje
s účinností ke dni 04.02.2013:
1. Ing. Ladislava Kryštofa členem dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy,
o. p. s., IČ 27744485,
2. Ing. Jindřicha Ondruše členem správní rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy,
o. p. s., IČ 27744485;
3. Mgr. Josefa Nováka členem dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.
p. s., IČ 27744485.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R03/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0013/2013 dle přílohy č. 0140-13-P01.
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Školství - investiční fondy, rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R03/13

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 příspěvkové organizace Střední
odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0141-13-P01;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 03/2013 příspěvkové organizaci SOŠ Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na financování akce "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín –
Stavební úpravy objektu „A“, Bobrky 466" dle přílohy č. 0141-13-P02;
3. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809, dle přílohy č. 0141-13-P03.
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Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R03/13

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Střední
odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, a společností ARAVER CZ, s. r. o., IČ
60713224, a to na dobu určitou od 01.03.2013 do 28.02.2018 dle příloh č. 0142-12-P01 až
č. 0142-12-P03;
2. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi příspěvkovou organizací
Základní umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, a městem Uherský Brod, IČ
00291463, dle přílohy č. 0142-12-P04.
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Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R03/13

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedené změny v rejstříku škol a školských zařízení
u příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121:
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá,
denní forma, z 24 na 30, s účinností od 01.09.2013;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat návrh na zápis výše uvedené
změny v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 15.03.2013.
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Stanovisko zřizovatele k výuce vybraných předmětů v cizím jazyce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R03/13

souhlasí
s rozšířením výuky vybraného předmětu v cizím jazyce (výtvarná výchova ve francouzském
jazyce) v Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504.

35

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám,
zapojení přebytků hospodaření roku 2012 do rozpočtu 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R03/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0014/2013 dle přílohy č. 0135-13-P01;
2. změnu finančních rámců Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a projektů technické pomoci dle přílohy č. 0135-13-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování
grantového
projektu
č.
D/1745/2012/ŘDP
v
rámci
grantového
projektu
CZ.1.07/3.2.03/04.0057 uzavřené s Regionální hospodářskou komorou Zlínského kraje, IČ
29319676, se sídlem Zlín, Vavrečkova 5262, PSČ 760 01, jako nástupcem příjemce dotace,
dle přílohy č. 0135-13-P08.
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Mezinárodní projekt "Pozitivní integrace romských komunit v našich školách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R03/13

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Positive Integration of Roma Communities in our
Schools" dle příloh č. 0137-13-P01 a č. 0137-13-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Positive Integration of Roma
Communities in our Schools" ve výši 25 % tj. maximálně 148.160 Kč z celkových nákladů
projektu Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 0137-13-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0015/2013 dle přílohy č. 0137-13-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu dopracovat projektovou žádost projektu
"Positive Integration of Roma Communities in our Schools" a předložit k podpisu hejtmanovi
kraje v termínu do 12.02.2013;
2. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu odeslat projektovou žádost projektu
"Positive Integration of Roma Communities in our Schools" Domu zahraničních služeb
MŠMT ČR v termínu do 21.02.2013.
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Podpora mládežnického sportu 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R03/13

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu za podmínky schválení
rozpočtového opatření č. ZZK/0001/2013 Zastupitelstvem Zlínského kraje v členění:
1. Atletický klub v Kroměříži, IČ 18189181, ve výši 160.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (atletika);
2. AUTOKLUB v AČR Březolupy, IČ 62831950, ve výši 60.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (plochá dráha);
3. CYKLO BULIS, Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935791, ve výši 125.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (cyklistika);
4. Cyklo MXM Hulín, IČ 47934492, ve výši 40.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (cyklistika);
5. FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, ve výši 150.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
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6. Florbalový klub Holešov, o. s., IČ 26536072, ve výši 30.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (florbal);
7. Florbalový klub PANTHERS OTROKOVICE, IČ 70289361, ve výši 200.000 Kč na činnost
a rozvoj mládežnického sportu (florbal);
8. HC Uherské Hradiště, IČ 60370238, ve výši 100.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
9. HC Valašské Meziříčí 2005, IČ 27005011, ve výši 100.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
10. HOKEJOVÝ CLUB BBSS, Brumov-Bylnice, IČ 40994961, ve výši 150.000 Kč na činnost
a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej);
11. RUGBY CLUB Zlín, IČ 61715883, ve výši 60.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (rugby);
12. Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice, o. s., IČ 26985152, ve výši 60.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená);
13. SK Baťov 1930 o. s., Otrokovice, IČ 22769285, ve výši 200.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
14. SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., IČ 18189172, ve výši 150.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
15. Sportovní klub Spartak Hulín, IČ 47935375, ve výši 100.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
16. Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 71234187, ve výši
80.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (individuální sporty);
17. Sportovní klub orientačního běhu Zlín, IČ 49157566, ve výši 70.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (orientační běh, horská kola);
18. Sportovní klub Želechovice, IČ 27017583, ve výši 35.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (horská kola);
19. Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy - Zlín 5, IČ 22848410, ve výši 100.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (vzpírání);
20. Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, IČ 62334964, ve výši 30.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (gymnastika, tanec);
21. Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČ 00530719, ve výši 150.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (sportovní gymnastika);
22. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 40.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (kolová, krasojízda);
23. Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o. s., IČ 18188532, ve výši 190.000 Kč
na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená, stolní tenis);
24. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 70.000 Kč na činnost
a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika);

18/25

R03/13

25. Tělovýchovná jednota při Domu dětí a mládeže, Valašské Meziříčí, IČ 68898479, ve výši
50.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika);
26. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 150.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání, házená, skoky na trampolíně, severská
kombinace, běh a skoky na lyžích);
27. Tělovýchovná jednota SLAVIA Kroměříž, IČ 18188362, ve výši 100.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (basketbal);
28. Tělovýchovná jednota Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 65.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (orientační běh);
29. Tělovýchovná jednota Sokol Nový Hrozenkov, IČ 64123201, ve výši 50.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (vzpírání);
30. Tělovýchovná jednota Sport Club MEZ Brumov, IČ 18757561, ve výši 100.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (lyžování, volejbal, sportovní aerobik, cyklistika);
31. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 50.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (tenis);
32. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 50.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (tenis);
33. TJ Spartak Hluk, o. s., IČ 00395455, ve výši 50.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (stolní tenis);
34. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 30.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (potápění);
35. VK AUSTIN Vsetín, IČ 49563254, ve výši 50.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (volejbal);
36. Volejbalový sportovní klub Staré Město, o. s., IČ 48491977, ve výši 100.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal);
37. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČSTV, Zlín, IČ 70925003, ve výši 150.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (hokej, krasobruslení);
38. "Zlínský plavecký klub", Zlín, IČ 22865047, ve výši 110.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (plavání);
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací na podporu
mládežnického sportu v členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s. Zlín", IČ 00350834, ve výši
200.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika);
2. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
3. FC Slovácko o. s., Uherské Hradiště, IČ 22761209, ve výši 2.000.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (fotbal);
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4. FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 425.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (fotbal);
5. Fotbalový club Zlín, IČ 67008127, ve výši 2.000.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
6. Handball Club Zlín, IČ 49157582, ve výši 320.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (házená);
7. Handball Club Zubří, IČ 46531378, ve výši 350.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (házená);
8. HC PSG Zlín, o. s., IČ 00531928, ve výši 2.000.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
9. SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN, IČ 15530841, ve výši 300.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (basketbal);
10. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 350.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (atletika, házená, aerobik, veslování);
11. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 500.000
Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, volejbal);
12. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, Vsetín, IČ 22676759, ve výši 1.100.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (lední hokej);
13. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (volejbal);
14. Zlínský krajský fotbalový svaz, Zlín, IČ 70935882, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal).
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Jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R03/13

jmenuje
Ing. Jaroslava Drozda, trvale bytem Sokola Tůmy 1246, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
členem školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, s účinností od 05.02.2013.

39

Sociální služby - snížení ostatních osobních nákladů a navýšení příspěvku na provoz
u PO 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R03/13

schvaluje
1. snížení ostatních osobních nákladů u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0148-13-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz na financování pěstounské péče u příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č.0148-13-P02.
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40

Schválení dodatku č. 1 smlouvy č. D/0011/2013/ŘDP plynoucí z veřejné zakázky
„Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve
Zlínském kraji“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R03/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/0011/2013/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Fond ohrožených dětí, IČ
00499277, dle přílohy č. 0149-13-P01.

41

Podprogram na podporu dobrovolnictví - schválení výběrové komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R03/13

jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a navržení
poskytnutých podpor Podprogramu PF06-13 na podporu nestátních neziskových organizací
na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2013 ve složení: předsedkyně komise - Mgr.
Taťána Nersesjan, členové komise - Ing. Lubomír Vaculín, Mgr. Šárka Jelínková, Ing. Jiří
Varga a Pavlína Kolínková, náhradník Petr Jaroň.

42

Vyhodnocení projektu Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na
místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R03/13

bere na vědomí
vyhodnocení po ukončení projektu "Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na
místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji" spolufinancovaného Evropským sociálním
fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním
rozpočtem ČR dle přílohy č. 0150-13-P01.

43

Informace o soudních sporech v samostatné působnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R03/13

bere na vědomí
informaci o stavu aktuálních soudních řízení, v nichž vystupuje jako žalobce či žalovaný
Zlínský kraj v samostatné působnosti dle přílohy č. 0114-13-P01.
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44

Zrušení živnostenského oprávnění Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R03/13

souhlasí
se zrušením živnostenského oprávnění "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní
příležitostná osobní";
ukládá
vedoucí Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu, aby v termínu do 18.02.2013
zajistila předložení žádosti o zrušení živnostenského oprávnění "Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - vnitrostátní příležitostná
osobní, - mezinárodní příležitostná osobní".

45

Licenční smlouva k projektu Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na
Krajském úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R03/13

schvaluje
uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, a společností BERMAN
GROUP s. r. o., Semín 107, 535 01 Přelouč, IČ 25924206, dle přílohy č. 0115-13-P01.

46

Pojištění uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R03/13

schvaluje
1.

2.

uzavření pojistné smlouvy mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, a Pojišťovnou České
spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 47452820, dle přílohy č. 0116-13-P01 s
účinností od 11.02.2013;
uzavření pojistné smlouvy o úrazovém pojištění osob mezi Zlínským krajem, IČ
70891320, a Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, dle
přílohy č. 0116-13-P05 s účinností od 11.02.2013.

47

Stanovení objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R03/13

stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu
Zlínského kraje pro rok 2013 jako součet prostředků na platy z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 180.880.000 Kč a refundaci platů na projektech financovaných z prostředků EU.
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48

Sociální služby - Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa, Domov
pro seniory Luhačovice – příprava investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R03/13

bere na vědomí
harmonogram výzev z Regionálního operačního programu Střední Morava na rok 2013 dle
přílohy č. 0152-13-P01;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy a přípravy žádostí do Regionálního operačního programu
Střední Morava na akce:
1. "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa",
2. "Domov pro seniory Luhačovice";
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů v termínu do 29.03.2013 zpracovat
projektové žádosti na akce:
a) "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa",
b) "Domov pro seniory Luhačovice";
2. vedoucímu Odboru investic zpracovat v termínu do 11.03.2013 návrhy investičních
záměrů na akce:
a) "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa",
b) "Domov pro seniory Luhačovice";
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0016/2013 dle přílohy č. 0152-13-P02.

49

Ediční plán Zlínského kraje na rok 2013 a změna ve složení Ediční rady Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R03/13

schvaluje
Ediční plán Zlínského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 0153-13-P01;
odvolává
Ing. Jana Kosteleckého z funkce člena Ediční rady Zlínského kraje;
jmenuje
Mgr. Štěpánku Pokorníkovou do funkce členky Ediční rady Zlínského kraje.
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50

Doprava - snížení příspěvku na provoz ŘSZK, p. o., navýšení investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R03/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2013 dle přílohy č. 0154-13-P02;
2. snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, z částky 383.009.000 Kč o 25.000.000 Kč na částku
358.009.000 Kč, dle přílohy č. 0154-13-P03;
3. navýšení investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, na stavební a strojní investice z částky 125.000.000 Kč o 25.000.000 Kč na
výši 150.000.000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2012/DOP, dle přílohy č. 015413-P04, s podmínkou schválení předkládaného navýšení investiční dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 20.02.2013.

51

PO - vyhlášení výběrového řízení - kultura

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R03/13

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa Ing. Milana Půčka, ředitele Muzea regionu Valašsko, p. o., IČ
00098574, dle přílohy č. 0155-13-P01;
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0155-13-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Ing. Ladislav Kryštof, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Aranka
Medková Pekárková BBS, Mgr. Pavel Macura, Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., Mgr. Petr
Kořenek.

52

Doplněný návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
20.02.2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R03/13

schvaluje
doplněný návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 20.02.2013
uvedený v příloze č. 0156-13-P01.
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53

Programové prohlášení Rady Zlínského kraje 2012–2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R03/13

schvaluje
Programové prohlášení Rady Zlínského kraje 2012–2016 dle přílohy č. 0157-13-P01.

54

Jednací řád Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R03/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit jednací řád JR/01/02/13 – Jednací řád Zastupitelstva
Zlínského kraje dle přílohy č. 0158-13-P01.

Zlín 4. února 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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