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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 11.03.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0181/R05/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0252-13-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 11.03.2013.“ - na termín plnění 25.03.2013;
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 11.03.2013.“ - na termín plnění 25.03.2013;
3. usnesení č. 0084/R02/13 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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.“ - na termín plnění 25.03.2013.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0182/R05/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) projektem "Tisíce podob krásy a lásky aneb Bellydance night 2" realizovaným Martinou
Lérlovou, IČ 45678251, ve Zlíně v roce 2013;
2) Zlínským tanečním festivalem pořádaným Tanečním klubem Fortuna Zlín, IČ 48472166,
ve Zlíně v roce 2013;
3) pietním aktem k 68. výročí vypálení osady Ploština pořádaným obcí Drnovice, IČ
00557889, v roce 2013;
4) účastí reprezentantů Jezdeckého klubu AZAVERO na kvalifikačních závodech CVI na
Mistrovství Evropy ve voltiži v Nizozemí (Ermel) a na kvalifikačních závodech CVI na
Mistrovství Evropy v Rakousku (Stadl Paure) realizovanou Jezdeckým klubem AZAVERO,
o. s., IČ 27058972, v roce 2013;
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5) XV. ročníkem sportovně společenského dne CHŘIBY 2013 pořádaným Českým
zahrádkářským svazem Velehrad, IČ 75105705, v roce 2013;
6) Mysliveckými dny pořádanými Mysliveckým sdružením "Přehrada" Karolinka, IČ
70896046, v roce 2013;
7) 15. ročníkem akce "Bambiriáda 2013" pořádaným občanským sdružením SPEKTRUM Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, IČ 26524562, ve Zlíně v roce 2013;
8) celostátním kolem přehlídky zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů
"Nejmilejší koncert" pořádaný Dětským domovem Uherské Hradiště, IČ 60371773, v roce
2013;
9) účastí reprezentantů Tělovýchovné jednoty voltiž Tlumačov na mezinárodních závodech
CVI v Maďarsku (Budapešť) a na Mistrovství Evropy ve voltiži v Rakousku (Ebreichsdorf)
realizovanou Tělovýchovnou jednotou voltiž Tlumačov, IČ 65822749, v roce 2013;
10) XVI. ročníkem konference "Medicína katastrof" pořádaným Českou lékařskou
společností Jana Evangelisty Purkyně, IČ 00444359 (Společností krizové připravenosti
zdravotnictví ČLS JEP) v Uherském Hradišti v roce 2013;
11) Mistrovstvím zlínské oblasti v drezuře, v kategorii všestrannost, v parkurovém skákání a
ve voltiži pořádanou "Českou jezdeckou federací", IČ 48549886 (Zlínská oblast), v roce
2013;
12) Krajskou soutěžní výstavou drobného zvířectva pořádanou Českým svazem chovatelů
Okresní organizace Zlín, IČ 00448737, ve Hvozdné v roce 2013;
13) 8. ročníkem krajských kol soutěží "Firma roku" a "Živnostník roku" pořádaným
společností Communa s. r. o., IČ 27599264, ve Zlíně v roce 2013;
14) 8. ročníkem akce "Zlínský Škrpálek" pořádaný Sdružením ředitelů mateřských škol
Zlínského kraje, IČ 26664623, ve Zlíně v roce 2013;
15) krajským kolem soutěže "Hledáme mladé technické talenty" pro obor obráběč kovů
pořádaným Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školou Slavičín, IČ 46276327, v
roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 30.000 Kč Martině Lérlové, IČ 45678251, na projekt "Tisíce podob krásy a lásky
aneb Bellydance night 2" realizovaným ve Zlíně v roce 2013;
2. ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Kroměřížská dráha, IČ 22664823, na pořádání
oslav k postavení železniční trati Hulín - Bystřice pod Hostýnem v roce 2013;
3. ve výši 50.000 Kč Jezdeckému klubu AZAVERO, o. s., IČ 27058972 na účast
reprezentantů na kvalifikačních závodech CVI na Mistrovství Evropy ve voltiži v Nizozemí
(Ermel) a na kvalifikačních závodech CVI na Mistrovství Evropy v Rakousku (Stadl Paure) v
roce 2013;
4. ve výši 20.000 Kč Mysliveckému sdružením "Přehrada" Karolinka, IČ 70896046, na
pořádání Mysliveckých dnů v roce 2013;
5. ve výši 40.000 Kč Tělovýchovné jednotě voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na účast
reprezentantů na mezinárodních závodech CVI v Maďarsku (Budapešť) a Mistrovství
Evropy ve voltiži v Rakousku (Ebreichsdorf) v roce 2013;
6. ve výši 50.000 Kč České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, IČ 00444359,
na pořádání XVI. ročníku konference "Medicína katastrof" pořádaným v Uherském Hradišti v
roce 2013;
7. ve výši 80.000 Kč "České jezdecké federací", IČ 48549886, na pořádání Mistrovstvím
zlínského oblasti v drezuře, v kategorii všestrannost, v parkurovém skákání a ve voltiži v
roce 2013;
8. ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů Okresní organizace Zlín, IČ 00448737, na
pořádání Krajské soutěžní výstavy drobného zvířectva v roce 2013;
9. ve výši 20.000 Kč Základní škole Vsetín, Trávníky 1217, IČ 60990449, na pořádání 8.
ročníku taneční soutěže a přehlídky TANČÍRNA v roce 2013;
10. ve výši 40.000 Kč Tělovýchovné jednotě Gumárny Zubří, IČ 44740832, na účast
družstva juniorek oddílu moderní gymnastiky na Mistrovství světa v ESG 2013 v Bulharsku
(Sofie) a na Světovém poháru v ESG 2013 ve Španělsku (Barcelona);
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11. ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Několikaspřeží, IČ 26516861, na pořádání
divadelního festivalu "Žebřiňák" v Uherském Hradišti v roce 2013;
12. ve výši 30.000 Kč Sdružení ředitelů mateřských škol Zlínského kraje, IČ 26664623, na
pořádání 8. ročníku akce "Zlínský Škrpálek" v roce 2013;
13. ve výši 100.000 Kč občanskému sdružení Dechová hudba Valaška, IČ 62180771, na
úhradu nákladů za dopravu při vystoupení na veletrhu komunální, zemedělské a sportovní
techniky IOG SALTEX 2013 v Anglii v roce 2013;
b) poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč panu Josefu Vajdovi, bytem Ludslavice č.p. 18, na
opravu válečného hrobu CZE-7202-01348 v k. ú. Ludslavice;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0028/2013 dle přílohy č. 0225-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) navýšení účelové neinvestiční dotace:
1. společnosti Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, o 200.000 Kč na celkových 1.000.000
Kč na pořádání 43. ročníku „Barum Czech rally Zlín – MMČR, ERC a IRC“ v roce 2013;
2. městu Veselí nad Moravou, IČ 00285455, o 40.000 Kč na celkových 50.000 Kč na
pořádání 33. ročníku mistrovství světa v závodech historických kol v roce 2013;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 10.000 Kč obci Ostrata, IČ 70910740, na pořádání výstavy "Nevšední podoby
proutí" v roce 2013;
2. ve výši 17.000 Kč obci Jablůnka, IČ 00303852 na pořádání 10. ročníku soutěže "O
nejlepší Jablůnecků jabkovicu a nejlepší jabkovou buchtu" pořádanou v roce 2013.

3

Dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0183/R05/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0029/2013 dle přílohy č. 0219-13-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv s uvedenými obcemi o poskytnutí
účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany
sborů dobrovolných hasičů obcí v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0219-13-P02, a to
za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
MV - GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0219-13-P03:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 100.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 100.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 100.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 100.000 Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 100.000 Kč,
6. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 100.000 Kč,
7 obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 100.000 Kč,
8. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 100.000 Kč,
9. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 200.000 Kč,
10. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 100.000 Kč,
11. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 100.000 Kč,
12. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 100.000 Kč,
13. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 100.000 Kč,
14. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 850.000 Kč,
15. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 100.000 Kč,
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16. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 100.000 Kč,
17. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 100.000 Kč,
18. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 200.000 Kč,
19. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 100.000 Kč,
20. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 100.000 Kč,
21. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 900.000 Kč.

4

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0184/R05/13

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a občanským sdružením Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, IČ 71167498,
dle přílohy č. 0218-13-P01.

5

Albertova vila - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0185/R05/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 918/3/140/010/01/13
„Albertova vila - sanační a statické opatření“ dle přílohy č. 0217-13-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0033/2013 dle přílohy č. 0217-13-P02;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a zajištěním
úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce: „Albertova vila
– sanační a statické opatření“;
ukládá
1. vedoucímu Odboru ekonomického připravit záměr převodu nemovitostí, a to: budovy č. p.
3019 na pozemku p. č. st. 1333 a pozemku p. č. st. 1333, zapsaných v katastru nemovitostí
na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín (dále jen „Albertova vila“) formou nepeněžitého vkladu do
základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762
75 Zlín, IČ 27661989 v termínu do 25.03.2013;
2. vedoucímu Odboru zdravotnictví připravit ve spolupráci s Krajskou nemocnici T. Bati, a.
s., podklady potřebné k realizaci nepeněžitého vkladu „Albertovy vily“, do základního
kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, v termínu do 20.05.2013.
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Příspěvkové organizace ZK – rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0186/R05/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 185.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na
realizaci akce „SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace vybavení centra odborného
vzdělávání“ dle přílohy č. 0223-13-P01.

7

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - budova A - stavební úpravy centrální
sterilizace - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0187/R05/13

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Kroměřížská nemocnice a.
s. - budova A - stavební úpravy centrální sterilizace - realizace stavby" dle přílohy č. 022613-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Kroměřížská nemocnice a. s. budova A - stavební úpravy centrální sterilizace - realizace stavby“, kterou předložil
dodavatel Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ 46900918;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty
3967, 760 01 Zlín, IČ 46900918; dle přílohy č. 0226-13-P02.

8

Zdravotnictví - Operační program Životní prostředí - příprava projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0188/R05/13

bere na vědomí
1. akceptaci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí ze dne 07.01.2013 na projekt „Vsetínská nemocnice a. s. –
rekonstrukce tepelného hospodářství“, dle přílohy č. 0227-13-P01;
2. akceptaci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí ze dne 12.02.2013 na projekt „Kroměřížská nemocnice a. s. –
rekonstrukce tepelného hospodářství“, dle přílohy č. 0227-13-P02;
zmocňuje
společnost AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o., IČ 60748982, se sídlem
Drnovská 2/51, 682 01 Vyškov, k provádění úkonů a činností při vykonávání inženýrské
činnosti při projektové přípravě akce „Vsetínská nemocnice a. s. – rekonstrukce tepelného
hospodářství“, dle plné moci ve znění přílohy č. 0227-13-P03.
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Veřejná zakázka "Výkon práv a povinností zadavatele při zadávání zakázek Zlínského
kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0189/R05/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Výkon práv a povinností zadavatele při
zadávání zakázek Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 022013-P01 až č. 0220-13-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. David Neulinger, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky - Mgr. Libor Fusek, Ing. Veronika Křižková, Ing. František
Mikeštík;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Michal Uherek,
Mgr. Libor Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Martin
Kobzáň, Mgr. Pavel Hrubec MBA, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. František
Mikeštík, Mgr. Libor Fusek, Ing. Miluše Poláková, Ph.D., Ing. Dagmar Sýnková, Ing. David
Neulinger.

10

Veřejná zakázka Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - Domov
pro osoby se zdravotním postižením Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0190/R05/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Veřejná zakázka Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP
Zašová" dle přílohy č. 0224-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01
Zlín, IČ 25507893;
2. uzavření smlouvy s uchazečem KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín,
IČ 25507893, dle přílohy č. 0224-13-P02;
zplnomocňuje
společnost KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín IČ 25507893, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce)
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - I. etapa DZP Zašová", dle přílohy č.
0224-13-P03.
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Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0191/R05/13

schvaluje
Regionální inovační strategii Zlínského kraje 2013-2020 dle přílohy č. 0247-13-P01 a Akční
plán Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2014 dle přílohy č. 0247-13-P02.

12

Redakční rada měsíčníku Okno do kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0192/R05/13

odvolává
Ing. Bronislava Fuksu, Ing. Petra Hradeckého a Ing. Jana Kosteleckého z funkce členů
redakční rady měsíčníku Okno do kraje s účinností od 11.03.2013;
jmenuje
Mgr. Štěpánku Pokorníkovou, Mgr. Bc. Helenu Mráčkovou a BcA. Petra Zákutného do
funkce členů redakční rady měsíčníku Okno do kraje s účinností od 11.03.2013.

13

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0193/R05/13

stanovuje
s účinností od 01.04.2013 plat:
1. Ing. Bronislavu Fuksovi, řediteli Střední školy - Centra odborné přípravy technické
Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0246-13-P01,
2. Mgr. Bedřichu Chromkovi, řediteli Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ
60371790, dle přílohy č. 0246-13-P02,
3. PhDr. Antonínu Sobkovi, řediteli Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČ 89982, dle
přílohy č. 0246-13-P03.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R05/13

schvaluje
1. 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
na pozemku p. č. 5340/9, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hošťálková, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1597-9/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
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2. 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 pozemku p. č. 1109/61,
ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 6476-303/2008,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.800 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 STL plynovodu v pozemku p. č. 1109/61,
ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 6496-324/2008,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.000 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 pozemku p. č. 4009/1,
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Kudlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 540-26/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 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 zemního vedení NN v
pozemku p. č. 14671, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 6531-120/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
378/24, ostatní plocha/zeleň, p. č. st. 2828, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 378/23, ostatní
plocha/jiná plocha, p. č. 378/22, ostatní plocha/zeleň, , p. č. 378/19, ostatní plocha/zeleň,
vše v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
2020-153/2012,
- umístění a provozování účastnického rozvaděče na objektu č. p. 1512, stojící na pozemku
p. č. st. 2828 v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě a účastnického rozvaděče,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.100 Kč + DPH;
7. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Zlín Net, a. s., se sídlem Nad Stráněmi 5656, PSČ 760 05 Zlín, IČ 25313428,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- umístění a provozování nadzemního vedení optické sítě na objektu č. p. 2397 na pozemku
p. č. st. 2278, objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Zlín, v rozsahu dle přiložené
dokumentace situace projektované trasy dle přílohy č. 0206-13-P04, která bude nedílnou
součástí smlouvy,
- vstup na střechu zatěžovaného objektu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 12.000 Kč + DPH;
8. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a ELDOMUS property, s.
r. o., se sídlem Tovární 985/18, PSČ 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 29447640, dle
přílohy č. 0206-13-P05;
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. C 1/2012, ze dne 23.12.2011, uzavřené
mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860 a společností Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., se sídlem ve Zlíně, K
majáku 5001, PSČ 761 23, IČ 26913453, dle přílohy č. 0206-13-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.02.2013 č. 0153/R04/13 - část schvaluje, bod č. 5.
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Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R05/13

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2380/58, ostatní plocha,
- p. č. 2380/59, ostatní plocha,
- p. č. 2380/60, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 163 pro obec a k. ú. Dolní Němčí;
2. pozemku
- p. č. 47/28, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 188 pro obec Březová a k. ú. Březová u Zlína;
3. pozemku:
- p. č. 52/2, ostatní plocha, o výměře 75 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 199-49/2007 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Šarovy;
4. pozemků:
- p. č. 20/2, ostatní plocha, o výměře 195 m2,
- p. č. 20/1, ostatní plocha o výměře 609 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 232-048/2012 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Šarovy;
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B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. částí pozemků
- p. č. 1119/28, ostatní plocha, do výměry 150 m2,
- p. č. 1119/164, ostatní plocha, do výměry 200 m2,
- p. č. 6974, ostatní plocha, do výměry 50 m2,
oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Zlín;
2. pozemku
- p. č. 59/2, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 308-229/2008 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hostišová.
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Porušení rozpočtové kázně - prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové
kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0196/R05/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve
výši 11.125,80 Kč a o prominutí povinnosti úhrady části penále ve výši 1.855,80 Kč,
vyměřeného společnosti Metod Konzult IPM, s. r. o., Ostružnická 329/14, 779 00 Olomouc,
IČ 47975318, Platebním výměrem č. 29/2012 KŘ na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0207-13-P03. Prominutí úhrady části odvodu a části penále
je poskytnutím podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis zveřejněného v
Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006.
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Veřejná zakázka "Eliminace javoru jasanolistého na území evropsky významné
lokality (EVL) Kněžpolský les"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R05/13

bere na vědomí
odmítnutí dodavatele MELOUNOVÁ, s. r. o., se sídlem Klímová 2053/14, 616 00 Brno, IČ
29209382, uzavřít se Zlínským krajem smlouvu o dílo, jejíž uzavření schválila Rada
Zlínského kraje usnesením č. 0054/R02/13 ze dne 22.01.2013, dle přílohy č. 0214-13-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 22.01.2013 č. 0054/R02/13 – část schvaluje, kterým
Rada Zlínského kraje schválila:
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel MELOUNOVÁ, s. r. o., se sídlem
Klímová 2053/14, 616 00 Brno, IČ 29209382;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem MELOUNOVÁ, s. r. o., se sídlem Klímová 2053/14, 616
00 Brno, IČ 29209382;
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schvaluje
1. výběr II. nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel, jenž se umístil jako druhý v
pořadí: Ing. Josef Píštěk, se sídlem Na Mýtě 677, 696 81 Bzenec, IČ 47375361;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Josef Píštěk, se sídlem Na Mýtě 677, 696 81
Bzenec, IČ 47375361, dle přílohy č. 0214-13-P02;
3. uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s dodavatelem Ing. Josef Píštěk, se sídlem Na Mýtě
677, 696 81 Bzenec, IČ 47375361, dle přílohy č. 0214-13-P03.
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Veřejná zakázka "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - I"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R05/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve
ZK - I“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0215-13-P01 až č. 0215-13-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Miluše Poláková, Ph.D.,
Petr Pavelčík, Mgr. Radim Nuc, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Jaroslav Hrabec,
Ing. Vladimír Němec, JUDr. Jolana Hulínová;
2. komisi pro posouzení kvalifikací ve složení: Mgr. Radim Nuc, JUDr. Jolana Hulínová, Petr
Pavelčík, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Petr Pavelčík, Ing. Vladimír Němec, Ing. Jaroslav Hrabec,
JUDr. Jolana Hulínová, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Jana Hlavatá, Ing. Ivona
Demuthová, Ing. Miluše Poláková, Ph.D., Mgr. Radim Nuc, Mgr. Michal Uherek;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací veřejné
zakázky „Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - I“ dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 30.07.2013.
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Vyhodnocení projektu "Přeshraniční spolupráce v environmentálním vzdělávání,
výchově a osvětě"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R05/13

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Přeshraniční spolupráce v EVVO" dle přílohy č. 0216-13P01.
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Zdravotnictví - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R05/13

bere na vědomí
informaci MZ ČR k aplikaci zákona č. 372/2011 Sb., po přijetí a účinnosti nálezu Ústavního
soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 dle přílohy č. 0238-13-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0035/2013 dle přílohy č. 0238-13-P02.
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Zdravotnictví - Dodatek č. 1 investičního záměru, investiční fondy a odpisové plány
na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R05/13

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, k posílení investičního fondu ve výši
556.000 Kč, dle přílohy č. 0245-13-P06;
schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
892/3/170/159/07/12 - 01/02/13 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvkové organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - sanitní vozidla II." o celkových
nákladech 7.077.000 Kč, dle přílohy č. 0245-13-P02;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2013, dle přílohy č. 0245-13-P03;
3. odpisový plán příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, na rok 2013, dle přílohy č. 0245-13-P04;
4. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 01/2012/ZD příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK –
Sanitní vozidla II." dle přílohy č. 0245-13-P05, za podmínky schválení snížení investiční
dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
5. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, na rok 2013, dle
přílohy č. 0245-13-P07;
6. odpisový plán příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, na rok 2013, dle přílohy č. 0245-13-P08;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0037/2013 dle přílohy č. 0245-13-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení investiční dotace na akci "ZZS ZK - Sanitní
vozidla II." o částku 231.000 Kč na částku 6.939.000 Kč.
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Účelová neinvestiční dotace pro Okresní organizace Českého svazu včelařů, o. s.,
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0202/R05/13

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s:
a) Českým svazem včelařů, o. s, okresní organizací Zlín, IČ 62181696, dle přílohy č. 020413-P01,
b) Českým svazem včelařů, o. s.,okresní organizací Uherské Hradiště, IČ 65766121, dle
přílohy č. 0204-13-P02,
c) Českým svazem včelařů, o. s. okresní organizací Vsetín, IČ 64123910, dle přílohy č.
0204-13-P03,
d) Českým svazem včelařů, o. s. okresní organizací Kroměříž, IČ 00434892, dle přílohy č.
0204-13-P04.
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Návrh postupu posílení finanční samostatnosti Kontaktního centra pro východní trhy
pro období 2013–2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R05/13

bere na vědomí
návrh postupu posílení finanční samostatnosti Kontaktního centra pro východní trhy pro
období 2013–2015, dle přílohy č. 0248-13-P01.
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Veřejná zakázka "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov III."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R05/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel - Starý Hrozenkov III." dle přílohy č. 0212-13P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem
Machátova 345/3, Slavonín, 783 01 Olomouc, IČ 48393789;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem Machátova 345/3,
Slavonín, 783 01 Olomouc, IČ 48393789, dle příloh č. 0212-13-P03 a č. 0212-13-P04.
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Kultura - Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R05/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0032/2013 dle přílohy č. 0208-13-P01;
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bere na vědomí
neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvková organizace, ve výši 7.962,54 Kč dle přílohy č. 0208-13-P03.
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Kultura - Rodinné pasy 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R05/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0031/2013 dle přílohy č. 0209-13-P02;
2. uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu Rodinné pasy v roce 2013 mezi Zlínským
krajem a společností Sun Drive Communications s. r. o., IČ 26941007, se sídlem Haraštova
370/22, 620 00 Brno, dle přílohy č. 0209-13-P03.

27

Projekt Velehrad 2013 - změna č. 3

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R05/13

schvaluje
změnu č. 3 projektu Velehrad 2013 dle přílohy č. 0210-13-P02.

28

Vyhodnocení projektu "Kooperující síť v oblasti astronomických odborněpozorovatelských programů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R05/13

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Kooperující síť v oblasti astronomických odborněpozorovatelských programů" dle přílohy č. 0211-13-P01.

29

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R05/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0034/2013 dle přílohy č. 0232-13-P01.
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30

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R05/13

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, a to audiovizuálního vybavení haly, inventární
číslo 20099, pořizovací cena 202.027,60 Kč, zůstatková cena 37.349,60 Kč, rok pořízení
2003, formou ekologické likvidace.

31

Mezinárodní projekty ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R05/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0030/2013 dle přílohy č. 0230-13-P01;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Grantové smlouvě č. COM-REG-2011-008 dle přílohy č. 023013-P03.

32

Projekt "Umění nám pomáhá přátelit se přes hranice"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R05/13

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Umění nám pomáhá přátelit se přes hranice" dle
přílohy č. 0231-13-P01 a č. 0231-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci
Zlínského kraje Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, IČ 00851914,
na projekt "Umění nám pomáhá přátelit se přes hranice" ve výši 225.471 Kč (tj. 10 % z
celkových způsobilých nákladů Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
v projektu) dle přílohy č. 0231-13-P02.

33

Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve ZK" - dodatek č. 1 ke smlouvám na dodávku a
implementaci vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R05/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nasazení Identity management systému, provedení
vnitřní integrace úřadu a o zajištění podpory dodaných systémů se společností Corpus
Solutions a. s., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, IČ 25764616, dle
přílohy č. 0251-13-P01;
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2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce portálu úředníka a o zajištění jeho podpory
se společností IBA CZ, s. r. o., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ
25783572, dle přílohy č. 0251-13-P02.

34

Veřejná zakázka "Upgrade elektronické spisové služby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R05/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Upgrade elektronické spisové služby Zlínského kraje" dle přílohy č. 0233-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel DATAB consult s. r. o., se sídlem
Josefa Stancla 151, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 25552783;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem DATAB consult s. r. o., se sídlem Josefa Stancla 151,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 25552783, dle přílohy č. 0233-13-P02.

35

Veřejná zakázka Rozšíření portálu IV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R05/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Rozšíření portálu IV" dle přílohy č. 0234-13-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel AutoCont CZ a. s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, Ostrava PSČ 702 00, IČ 47676795;
2. uzavření smlouvy na zakázku Rozšíření portálu IV s dodavatelem AutoCont CZ a. s., se
sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava PSČ 702 00, IČ 47676795, dle přílohy č. 0234-13-P01.

36

Vyhodnocení Preventivních programů škol a školských zařízení za školní rok
2011/2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R05/13

bere na vědomí
seznam škol a školských zařízení s nejlepšími Preventivními programy za školní rok
2011/2012 navržených na vyhodnocení dle přílohy č. 0235-13-P01.
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37

Vyhodnocení projektu "A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R05/13

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu „A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského“ dle
přílohy 0236-13-P01.

38

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok
2011-2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R05/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2011-2012 ve znění přílohy č. 0237-13-P02.

39

12. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R05/13

bere na vědomí
seznam pedagogických pracovníků, kteří převezmou ocenění za pedagogickou činnost a
významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, dle přílohy č. 0228-13-P01.

40

Hry VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R05/13

bere na vědomí
rozpočet Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 ve Zlínském kraji dle přílohy č.
0229-13-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2013 dle přílohy č.
0229-13-P03;
schvaluje
výjimku ze směrnice SM/12/01/11 Pravidla pro čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové
předměty a dary týkající se možnosti čerpání výdajů na pohoštění a upomínkové předměty v
rámci Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 ve Zlínském kraji z rozpočtu Odboru
školství, mládeže a sportu.
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Pravidla pro rozdělování dotací poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R05/13

schvaluje
pravidla pro rozdělování dotací poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2013 dle přílohy č. 0240-13-P02.

42

PF05-13 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve ZK pro rok 2013 schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R05/13

schvaluje
1) poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF05-13 Podprogram na podporu
integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2013 ve výši:
a) 125.000 Kč o. s. Aver dživipen, Vsetín, IČ 27059120, na projekt PF-05-13/004 „Čistota
pro všechny - domovníci ...pokračujeme“;
b) 56.000 Kč o. s. Aver dživipen, Vsetín, IČ 27059120, na projekt PF-05-13/006 „Dokážeme
to, co vy";
c) 60.000 Kč o. s. Rodičovské sdružení Na cestě, Vsetín, IČ 70907668, na projekt PF-0513/003 „Poznáváme svět kolem nás - pokračujeme...";
d) 28.000 Kč o. s. Rodičovské sdružení Na cestě, Vsetín, IČ 70907668, na projekt PF-0513/010 „Pomáháme dětem";
e) 50.000 Kč Sboru Jednoty bratrské Holešov, IČ 47930098, na projekt PF-05-013/007
"Klub Route - klub a aktivity pro romské i neromské děti";
f) 36.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-05-13/011
"Muzika nás baví";
g) 75.000 Kč o. s. KADLUB, Vsetín, IČ 26575353, na projekt PF-05-13/013 „Romské cesty publikace";
h) 70.000 Kč Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-05-13/014 "Most mezi
školou a dítětem";
2. neposkytnutí dotace v rámci PF05-13 Podprogram na podporu integrace romské menšiny
ve Zlínském kraji pro rok 2013 žadateli:
a) Základní škola Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okresní Uherské Hradiště, IČ 70932310,
na projekt PF-05-13/001 "Větrník 2“;
b) Dětský domov Uherský Ostroh, IČ 60371811, na projekt PF-05-13/005 "Smysluplné
využití volného času dětí v malebném kraji Slovácka";
c) o. s. Ufňosťa, IČ 22716033, na projekt PF-05-13/012 "Krok do dalších dnů";
d) městu Holešov, IČ 00287172, na projekt PF-05-13/015 "Podpora integrace romské
menšiny na festivalu "Týden židovské kultury".
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43

PF06-13 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku
občanské společnosti - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R05/13

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF06-13 Podprogram na podporu nestátních
neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2013 ve výši:
1) 70.000 Kč o. s. ADRA, Praha, IČ 61388122, na projekt PF-06-13/002 „Dobrovolníci
pomáhají";
2) 55.000 Kč Salesiánskému klubu mládeže, Zlín, IČ 65792068, na projekt PF-06-13/003
"Výchova a vzdělávání dobrovolníků";
3) ve výši 50.000 Kč o. s. Akropolis, Uherské Hradiště, IČ 28552709, na projekt PF-0613/004 „Máš na to i ty? - Dobrovolnictví v centru Akropolis v roce 2013“;
4) 75.000 Kč o. s. Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, IČ 26631539, na projekt PF-0613/005 "Dobrovolnictví na Vsetínsku“;
5) 67.000 Kč o. s. Samari, Zlín, IČ 22671951, na projekt PF-06-13/006 "Koordinace,
organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari";
6) 65.000 Kč Maltézské pomoci, o. p. s., Praha, IČ 26708451, na projekt PF-06-13/009
„Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, osobám se zdravotním postižením a
podpory dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
7) ve výši 50.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-0613/010 „Buď COOL, buď DOBROVOLNÍK";
8) 68.000 Kč Charitě Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, na projekt PF-06-13/011
„Koordinace a organizace dobrovolnictví v Charitě Svaté rodiny Luhačovice 2013“.

44

Veřejná zakázka Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi ve Zlínském kraji II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R05/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve
Zlínském kraji II" dle přílohy č. 0243-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., IČ
25909614;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s.,
IĆ25909614, dle příloh č. 0243-13-P02 a č. 0243-13-P03;
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 II" v termínu do 20.05.2013.
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45

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R05/13

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro seniory, identifikátor 4873208,
poskytované v zařízení Domov pro seniory Buchlovice, začleněném do Sociálních služeb
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, ze 170 na 158 lůžek, a to s
účinností od 01.05.2013.

46

Sociální služby - Bytový dům - změna pravidel

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R05/13

schvaluje
Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení,
Broučkova 292, Zlín, předaném k hospodaření Domovu pro seniory Burešov, příspěvkové
organizaci, IČ 70851042, se sídlem Burešov 4884, Zlín, dle přílohy č. 0241-13-P04.

47

Projekt "Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R05/13

ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje č. 0563/R16/12 ze dne 25.06.2012, kterým Rada
Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec projektu „Zvýšení efektivity řízení
Zlínského kraje“ dle příloh č. 0596-12-P01 a č. 0596-12-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0036/2013 dle přílohy 0213-13-P02.

48

Doprava - Plán přípravy, dodatky k inv. záměrům, změna č. 1 investičního fondu na
rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R05/13

schvaluje
A. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0254-13-P02, v souladu s ust. čl. 7, bod
26 SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
B. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 3 investičního záměru č. 890/3/110/197/06/12 - 03/02/13 k provedení díla
"Silnice II/490 a III/49030: Uherský Brod, okružní křižovatka u Pivovaru Janáček", o
celkových nákladech 6.480.000 Kč, dle přílohy č. 0254-13-P06;
B2) dodatek č. 6 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-06/02/13 k provedení díla
"Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat", o celkových nákladech 338.679.000 Kč, dle
přílohy č. 0254-13-P08;
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C. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2013, dle přílohy č. 0254-13-P09.

49

Projekt Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje - schválení
koordinační smlouvy integrovaného projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R05/13

schvaluje
uzavření Smlouvy o koordinaci a realizaci integrovaného projektu s názvem „Informační,
vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0249-13-P01 mezi Zlínským
krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje zajistit uzavření smlouvy o koordinaci a realizaci
integrovaného projektu s názvem "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského
kraje" s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava dle přílohy č. 0249-13-P01 v
termínu do 30.05.2013.

50

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT – realizace projektu, předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R05/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o realizaci Konceptu pro podoblast podpory 2.2.10
Integrovaný plán konverze zóny s názvem „Koncept řešení revitalizace části bývalého
areálu firmy Baťa“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911, dle přílohy č. 0221-13-P02;
2. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizaci Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Soudní 1, 762 57 Zlín, IČ 00089982, dle příloh č.
0221-13-P03 až č. 0221-13-P06;
3. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizaci Krajská
galerie výtvarného umění, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2570, 762 77 Zlín, IČ 00094889,
dle příloh č. 0221-13-P07 a č. 0221-13-P06;
4. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací 14|15
Baťův institut, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, 761 90, IČ 72563346, dle příloh č. 0221-13P08 a č. 0221-13-P04;
předává
1. movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, se sídlem Soudní 1, 762 57 Zlín, IČ 00089982, dle přílohy č. 0221-13-P09, za
podmínky nabytí vlastnictví Zlínského kraje k tomuto majetku ke dni podpisu předávacího
protokolu dne 11.03.2013;
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2. movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem třída
T. bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, dle příloh č. 0221-13-P10 až č. 0221-13-P14, za
podmínky nabytí vlastnictví Zlínského kraje k tomuto majetku ke dni podpisu předávacího
protokolu dne 11.03.2013.

51

Sociální služby – poskytnutí příspěvku na provoz 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R05/13

schvaluje
poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná, IČ
70850852, ve výši 250.000 Kč, dle přílohy č. 0255-13-P02; částka příspěvku
je
poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis zveřejněného v
Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006.

52

Dotace MPSV ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R05/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0038/2013 dle přílohy č. 0256-13-P01.

Zlín 11. března 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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