R09/13

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání dne 22.04.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R09/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0433-13-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0559/R13/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 18.02.2013 zprávu týkající se
posouzení jednotlivých projektových záměrů podaných do Operačního programu Životní
prostředí po dopracování vstupních hodnot projektů.“ - na termín plnění 20.05.2013;
2. usnesení č. 0224/R05/13 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 II" v
termínu do 20.05.2013.“ - na termín plnění 20.05.2013.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R09/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) regionální kulturní akcí "Přišlo jaro do vsi" pořádanou Střediskem volného času, p. o., IČ
75088606, v roce 2013;
2) celostátní soutěží podlahářských učňů "PODLAHA CUP 2013" pořádanou Středním
odborným učilištěm Uherský Brod, IČ 00055107, v roce 2013;
3) finalem Evropského poháru v kolové pořádaným Tělocvičnou jednotou Sokol Zlín-Prštné,
IČ 65823061, v roce 2013;
4) 5. ročníkem charitativního projektu "Děti dětem" pořádaným Základní školou T. G.
Masaryka Otrokovice, p. o., IČ 75020238, v roce 2013 v Otrokovicích;
5) Rybářskými závody mládeže pořádanými Moravským rybářským svazem, o. s., místní
organizace Zlín, IČ 00547956, v roce 2013;
6) XI. Slováckým okruhem pořádaným Moto sport klubem v AČR, IČ 01171844, v roce
2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Středisku volného času, p. o., Holešov, IČ 75088606, na pořádání
regionální kulturní akce "Přišlo jaro do vsi", v roce 2013;
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2) ve výši 10.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizace Zlín, IČ
00547956, na pořádání Rybářských závodů mládeže v roce 2013;
3) ve výši 50.000 Kč sdružení Český sledge hokej, IČ 22770267, na přípravu hráčů sledge
hokeje v roce 2013;
4) ve výši 30.000 Kč Tanečnímu klubu Fortuna Zlín, IČ 48472166, na pořádání Zlínského
tanečního festivalu v roce 2013;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0069/2013 dle přílohy č. 0417-13-P02;
c) navýšení účelové neinvestiční dotace Moto sport klubu v AČR, IČ 01171844, o 30.000 Kč
na celkových 60.000 Kč na pořádání XI. Slováckého okruhu v roce 2013.

3

Projekt „Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji“- schválení koordinační
smlouvy integrovaného projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R09/13

schvaluje
uzavření Smlouvy o koordinaci a realizaci integrovaného projektu s názvem: „Inteligentní
dopravní systém ve Zlínském kraji“ dle příloh č. 0412-13-P02 až č. 0412-13-P04 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: „Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji“ s
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava dle přílohy č. 0412-13-P01 v termínu
do 01.07.2013.

4

Rozhodnutí o nedokončení pořizovaného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R09/13

schvaluje
1. nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, kterým je Centrální kotelna Domova
pro seniory Podlesí p. o.;
2. vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku: Projektové dokumentace s názvem:
„Rekonstrukce a ekologizace centrální kotelny Domova důchodců Podlesí“ uvedeného v
příloze č. 0414-13-P02.

5

Kultura - 14|15 Baťův institut, p. o., Zlín - stavební úpravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R09/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky "14|15 Baťův institut - 5. NP budovy 15 - dodávka stavby" formou
zakázky malého rozsahu dle příloh č. 0410-13-P02 až č. 0410-13-P04;
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jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "14|15 Baťův institut - 5. NP
budovy 15 - dodávka stavby" ve složení: Ing. Viktor Dynka, Mgr. Pavel Macura, Ing. David
Neulinger, a náhradníky - Ing. Pavel Pecha, Tomáš Pindur, Mgr. Michal Uherek.

6

Školství - projektové a finanční rámce, dodatek investičního záměru - ROP Střední
Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R09/13

bere na vědomí
výzvu č. 41/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a
obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura
pro rozvoj vzdělávání Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava, dle přílohy č. 0416-13-P02;
schvaluje [revokováno]
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
881/3/150/333/05/12 - 01/04/13 na akci "SPŠ polytechnická - COP Zlín - Modernizace výuky
polygrafických oborů" dle přílohy č. 0416-13-P03;
2. projektový a finanční rámec na akce:
a) "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy
budovy č. p. 603", dle přílohy č. 0416-13-P04,
b) "Střední odborné učiliště Uherský Brod - modernizací k efektivitě", dle přílohy č. 0416-13P05,
c) "Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - revitalizace a zvýšení
atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku strojírenského
zaměření včetně celoživotního vzdělávání ve Slavičíně", dle přílohy č. 0416-13-P06;
3. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle příloh č. 0416-13-P04 až č. 0416-13-P06, v
souladu s ust. čl. 7, bod 26 SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0070/2013 dle přílohy č. 0416-13-P07;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace SUPŠ
sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na rok 2013 dle přílohy č. 0416-13-P08,
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, na rok 2013 dle přílohy č.
0416-13-P09;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 20.05.2013 investiční záměry na akce:
a) "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy
budovy č. p. 603",
b) "Střední odborné učiliště Uherský Brod - modernizací k efektivitě",
c) "Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - revitalizace a zvýšení
atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku strojírenského
zaměření včetně celoživotního vzdělávání ve Slavičíně";
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souhlasí
1. se zahájením projektové přípravy a přípravy žádostí do Regionálního operačního
programu Střední Morava na akce:
a) "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy
budovy č. p. 603",
b) "Střední odborné učiliště Uherský Brod - modernizací k efektivitě",
c) "Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - revitalizace a zvýšení
atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku strojírenského
zaměření včetně celoživotního vzdělávání ve Slavičíně";
2. s podáním projektových žádostí do Regionálního operačního programu Střední Morava,
prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst,
podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, na akce:
a) "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy
budovy č. p. 603",
b) "Střední odborné učiliště Uherský Brod - modernizací k efektivitě",
c) "Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - revitalizace a zvýšení
atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku strojírenského
zaměření včetně celoživotního vzdělávání ve Slavičíně",
d) "SPŠ polytechnická – COP Zlín – modernizace výuky polygrafických oborů",
e) "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace
praktické výuky".

7

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R09/13

schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce
tepelného hospodářství“ mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ
27660532, se sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, dle přílohy č. 0418-13-P01.

8

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - centrální sterilizace – dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R09/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice,
a. s. - stavební úpravy centrální sterilizace - stavební práce" dle přílohy č. 0419-13-P01;
schvaluje [revokováno]
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče RAPOS, spol. s r. o., Nerudova 325, 769 01
Holešov IČ 25504 487;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem RAPOS, spol. s r. o., Nerudova 325, 769 01
Holešov IČ 25504 487, dle přílohy č. 0419-13-P02.
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9

Statut Pamětní medaile Rady Zlínského kraje a klubů výsadkových veteránů
Zlínského kraje spolu s Krajským vojenským velitelstvím Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R09/13

schvaluje
statut Pamětní medaile Rady Zlínského kraje a klubů výsadkových veteránů Zlínského kraje
spolu s Krajským vojenským velitelstvím Zlín dle přílohy č. 0415-13-P01.

10

PO - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R09/13

stanovuje
s účinností od 01.05.2013 plat:
1. Ing. Bronislavu Vajdíkovi, řediteli Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o., IČ 92096, dle
přílohy č. 0411-13-P01,
2. Mgr. Michaele Pavlůskové, ředitelce Sociálních služeb Vsetín, p. o., IČ 49562827, dle
přílohy č. 0411-13-P02.

11

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R09/13

souhlasí
1. s nájmem částí pozemků p. č. 1596, ostatní plocha, o výměře 46 m2, p. č. 1591/13,
ostatní plocha, o výměře 6 m2 a p. č. 1591/14, ostatní plocha, o výměře 6 m2, k. ú. Ústí u
Vsetína, příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, od státní
organizace Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, na dobu neurčitou s účinností ode dne protokolárního
předání pozemků, za nájemné ve výši 1.160 Kč/rok bez DPH, dle přílohy č. 0399-13-P02;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, a to
nákladního automobilu AVIA A 31, reg. značka UHA 23-91, inv. číslo 444-12, pořizovací
cena 160.776 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou
znaleckým posudkem;
3. s pronájmem části pozemku p. č. 4554/1, ostatní plocha, o výměře 46 m2, k. ú. Vlčnov
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, obci Vlčnov, Vlčnov
124, PSČ 687 61, IČ 00291561, na dobu určitou od 01.06.2013 do 31.12.2018 za nájemné
ve výši 583 Kč + DPH za období od 01.06.2013 do 31.12.2013 a ve výši 1.000 Kč/rok +
DPH od 01.01.2014, dle přílohy č. 0399-13-P05;
schvaluje
1. 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:
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- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 2605/4, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Břestek, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 786-2802/2013,
- 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 2.600 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
pozemcích p. č. 1461/7, p. č. 1463/7, p. č. 1509/76, vše ostatní plocha, v k. ú. Kvasice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 966-12/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.400 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 plynovodní přípojky v pozemku p. č.
695/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Rataje u Kroměříže, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 334-38/2013,
- 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 1.000 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č. 690/1,
p. č. 1199/1, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Salaš u Velehradu, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 467-20/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.400 Kč + DPH;
5. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Internethome, s. r. o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 Michle, IČ 24161357, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení optické sítě uložené do chrániček v pozemcích p.
č. 640/45, p. č. 3222/3, p. č. 3222/4, p. č. 3222/14, p. č. 640/1, p. č. 2719/1, p. č. 2719/6, vše
ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž, a nadzemního sloupového rozvaděče ODF na pozemku p.
č. 640/45, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu dle přiložené dokumentace situace projektované trasy
dle přílohy č. 0399-13-P07, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou optické sítě včetně nadzemního sloupového rozvaděče ODF,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.700 Kč + DPH;
6. uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720599703 mezi Zlínským krajem a
společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem
Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, dle přílohy č. 0399-13-P08.
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Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R09/13

schvaluje
A. záměr bezúplatného převodu pozemku včetně veškerých jeho součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 13/94, ostatní plocha o výměře 41 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 251-60/2013, ověřeným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u Napajedel;

B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. nemovitostí:
- stavby č. p. 742, občanská vybavenost, na pozemku p. č. st. 353,
- pozemku p. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 584/1, zahrada,
- pozemku p. č. 584/3. zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1297, pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice;
2. pozemku:
- p. č. 3660/3, ostatní plocha, o výměře 66 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1753/56/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Holešov;
3. nemovitostí:
- stavby č. p. 1050, rod. dům, na pozemku p. č. 3017,
- pozemku p. č. 3017, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 10256, pro obec a k. ú. Vsetín;

C. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení, a to:
1. nemovitostí:
- stavby č.p. 742, občanská vybavenost, na pozemku p. č. st. 353,
- pozemku p. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 584/1, zahrada,
- pozemku p. č. 584/3. zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1297, pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice, dle přílohy č.
0401-13-P2;
2. nemovitostí:
- stavby č. p. 1050, rod. dům, na pozemku p. č. 3017,
- pozemku p. č. 3017, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 10256, pro obec a k. ú. Vsetín, dle přílohy č. 0401-13-P3;

7/23

R09/13

D. pronájmu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
- stavby č. p. 742, občanská vybavenost, na pozemku p. č. st. 353,
- pozemku p. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 584/1, zahrada,
- pozemku p. č. 584/3. zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1297, pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice.

13

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R09/13

ukládá
Střední průmyslové škole strojnické Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, IČ 00843407,
za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 30.703 Kč, dle
Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 2/2013,
uvedeného v příloze č. 0400-13-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0068/2013 dle přílohy č. 0400-13-P02.

14

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 48

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R09/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 48 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje v části kanalizace obce Skaštice dle přílohy č. 0408-13-P02.

15

Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji - změna účtu příjemce dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R09/13

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 09028956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem
životního prostředí České republiky, IČ00020729, dle přílohy č. 0409-13-P01;
2. uzavření Dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09028956 se
Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ00020729 dle přílohy č. 0409-13P02.
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Zdravotnictví - dotace MPSV ČR a změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R09/13

bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2013:
1. příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, se sídlem Burešov 3675, 760
01 Zlín, ve výši 66.880 Kč, dle přílohy č. 0427-13-P02;
2. příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí, ve výši
120.080 Kč, dle přílohy č. 0427-13-P03.

17

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R09/13

rozhodla
ve smyslu čl. 6 odst. 3 Směrnice SM/15/03/12 o krácení dotací z Fondu kultury všem
žadatelům o 25 procent dle přílohy č. 0402-13-P05;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních
aktivit a akcí v roce 2013 v členění:
1. Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., IČ 29188172
ve výši 30.000 Kč na akci:
Festival Janáček a Luhačovice
2. Spolek přátel hradu Lukova, o. s., IČ 49158295
ve výši 30.300 Kč na akci:
Třicet let záchrany hradu Lukova
3. Umělecká iniciativa Kroměříž, IČ 18190120
ve výši 37.500 Kč na akci:
Mezinárodní kolokvium Duchovní proudy v současném umění 2013
4. Stojanovo gymnázium, Velehrad, IČ 70940444
ve výši 37.500 Kč na akci:
III. Festival duchovní hudby na Velehradě
5. Markéta Štefanová, Uherské Hradiště
ve výši 27.000 Kč na akci:
Divadelní festival Komedyface III
6. AMFOLKFEST, Vsetín, IČ 26644584
ve výši 15.000 Kč na akci:
Amfolkfest "Malý festival na konci světa"
7. OUTDOOR FILMS s. r. o., IČ 28614593
ve výši 37.500 Kč na akci:
Mezinárodní festival outdoorových filmů 2013 - 11. ročník

9/23

R09/13

8. Italsko-moravská kulturní a historická asociace, IČ 22766901
ve výši 37.500 Kč na akci:
Kulturní odpoledne na zámku Ořechov
9. Mgr. Anna Blahová, Bystřice pod Hostýnem
ve výši 23.670 Kč na akci:
Bienále "Dřevo a nápad"
10. Valašské folklorní sdružení, IČ 41084713
v celkové výši 57.750 Kč na akce:
Postupové přehlídky dětských folklorních souborů 2013 - 22.500 Kč
Škola mladých odzemkářů - 35.250 Kč
11. Česká tábornická unie - T. K. DAKOTA Uherský Brod, IČ 71227580
ve výši 7.500 Kč na akci:
Chřibskokarpatské kolo Porty 2013
12. SMBK, IČ 26644681
ve výši 37.500 Kč na akci:
SETKÁNÍ MUZIKANTŮ V BÍLÝCH KARPATECH
13. DOMINO cz, o. s., IČ 48472476
ve výši 16.900 Kč na akci:
O ZLATÝ KLOBOUČEK 2013
14. SemTamFór, IČ 26599252
ve výši 30.000 Kč na akci:
Valašské Křoví 2013
15. Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, IČ 46311360
ve výši 10.100 Kč na akci:
Trnečka 2013 - soutěž dětských zpěváků lidových písní
16. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice, IČ 62180134
ve výši 18.750 Kč na akci:
Pohádkový hrad aneb z pohádky do pohádky
17. "V Lukovečku na kopečku, o. s.", IČ 22754300
ve výši 11.250 Kč na akci:
Festiválek na kopečku
18. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447
ve výši 24.550 Kč na akci:
Dny umění nevidomých na Moravě - Zlínský kraj
19. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114
v celkové výši 57.000 Kč na akce
Chrám i tvrz - 32.250 Kč
XX. Vsetínský jazzový festival Josefa Audese - 24.750 Kč
20. TJ SOKOL Mysločovice, o. s., IČ 15546713
ve výši 15.000 na akci:
EFFECT DANCE CUP
21. Divadlo v lidovém domě o. s., IČ 26583283
ve výši 7.500 Kč na akci:
Divadelní Vsetín 2013 - krajská postupová přehlídka amatérských divadel
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22. Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace,
IČ 75082802
ve výši 27.900 Kč na akci:
Okresní soutěž dětských folklorních souborů
23. Folklorní sdružení Lipta Liptál, IČ 26523752
ve výši 15.000 Kč na akci:
26. Dětský folklorní den v Liptále
24. SVĚTLOVÁNEK, IČ 26631130
ve výši 37.500 Kč na akci:
Mezinárodní dětský folklorní festival "SVĚTLOVSKÝ BÁL" - 9. ročník
25. "Občanské sdružení "Kunovjan", IČ 62831585
ve výši 30.000 Kč na akci:
Národní přehlídka dětského verbuňku
26. Společnost klasické kytary Zlín, IČ 22855823
ve výši 7.500 Kč na akci:
"KYTARA ZLÍN 2013 - MEZINÁRODNÍ KONCERTY V ATRIU": Koncert a mistrovské
třídy Pavla Steidla
27. Národopisný soubor Včelaran, IČ 44018835
ve výši 22.500 Kč na akci:
Mezinárodní folklórní festival "Setkání pod lipú"
28. Klobučan, IČ 46310878
ve výši 12.000 Kč na akci:
"Region Valašska" soutěž dětských zpěváčků
29. Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČ 25513885
ve výši 15.000 Kč na akci:
Přehlídka amatérského divadla Forbína 2013
30. MUSICA Holešov, o. s., IČ 22818618
ve výši 37.500 Kč na akci:
Hudební událost - MUSICA HOLEŠOV 2013 - jarní cyklus
31. "Společnost KT, o. s.", IČ 22839674
ve výši 37.500 Kč na akci:
Celoroční výstavní a doprovodný program galerie Kabinet T. ve Zlíně
32. Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, IČ 00486639
ve výši 34.500 Kč na akci:
Moravská krajina v díle největší žáků Julia Mařáka
33. Občanské sdružení Dokopy, IČ 22870652
ve výši 12.750 Kč na akci:
Svatojánské slavnosti
34. Regionální pěvecké centrum Vsetín, IČ 69211787
ve výši 7.500 Kč na akci:
Příspěvek na sérii koncertů pěveckých sborů MG Vsetín
35. BUBU-klub dětské kultury, Vsetín, IČ 27005488
ve výši 27.000 Kč na akci:
LOUTKOVÁNÍ - tvořivost, hra a vzdělávání
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36. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70286736
ve výši 33.000 Kč na akci:
56. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla 2013
37. Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068
ve výši 30.000 Kč na akci:
FESTIVAL POD VĚŽÍ 2013
38. "Občanské sdružení cimbalistů České republiky", IČ 64123367
v celkové výši 67.500 Kč na akce:
IX. Cimbálové kurzy Soláň 2013 - 30.000 Kč
X. Mezinárodní festival cimbálu - jubilejní festival napříč žánry - 37.500 Kč
39. Městská kina Uherské Hradiště, IČ 00836265
ve výši 15.750 Kč na akci:
Ohlédnutí 2013
40. LUHOvaný VINCENT, o. s., IČ 22831606
ve výši 7.500 Kč na akci:
Čtvrtý ročník multižánrového festivalu Luhovaný Vincent 2013
41. Orel jednota Zlín, IČ 64467317
ve výši 37.500 Kč na akci:
Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček
42. "Pěvecký sbor Laetitia - Zlín", IČ 01278169
ve výši 36.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival pěveckých sborů "Zazpívaj slavíčku"
43. CIMBÁLOVÁ MUZIKA OHNICA, IČ 26573831
ve výši 13.300 Kč na akci:
Vánoční koncerty cimbálové muziky OHNICA
44. Taneční soubor STARS Bystřice pod Hostýnem, IČ 22683062
ve výši 22.500 Kč na akci:
Velká letní show III. ročník
45. OREL župa VELEHRADSKÁ, IČ 62831933
ve výši 18.750 Kč na akci:
CANTATE LUHAČOVICE 2013
46. GALERIE ORLOVNA města Kroměříže, o. s., IČ 28557425
ve výši 37.500 Kč na akci:
VI. mezinárodní kroměřížské výtvarné léto – Pocta Maxi Švabinskému
47. Klub UNESCO Kroměříž, IČ 47934778
ve výši 37.500 Kč na akci:
Dny zahrad a zámku Kroměříž 2013
48. Jezdecký klub Valašsko, IČ 27034402
ve výši 8.800 Kč na akci:
Výstava koní na Valašsku
49. Robert Černý, IČ 45678898
ve výši 37.500 Kč na akci:
23. Setkání kytaristů & spol.
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50. Společnost pro kulturu obce Strání, IČ 62831895
ve výši 15.000 Kč na akci:
V. V. Fest – charitativní festival pro podporu ZUŠ Strání
51. “Komunitní křižovatka“, o. s., IČ 22761560
ve výši 33.750 Kč na akci:
Zlínské jaro
52. Region Slovácko –sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841
ve výši 18.750 Kč na akci:
Žehnání svatomartinského vína
53. Filmový klub ve Vsetíně, IČ 65469542
ve výši 18.750 Kč na akci:
Letní filmový maraton 2013 – Přehlídka chorvatského filmu
54. DOMINO cz, o. s., IČ 48472476
ve výši 12.000 Kč na akci:
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
2013
55. Valašská nadace, IČ 25842871
ve výši 13.860 Kč na akci:
Hradní tóny – 18. Ročník hudebního festivalu pro děti a mládež
56. Maják Bojkovice, IČ 22861050
ve výši 36.750 Kč na akci:
MajákFEST 2013
57. Folklorní soubor Horněmčí, IČ 01307258
ve výši 22.150 Kč na akci:
Hody s právem v Horním Němčí
58. Římskokatolická farnost Velehrad, IČ 46956484
ve výši 11.000 Kč na akci:
Koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje
59. Informační centrum Velké Karlovice, IČ 45211698
ve výši 37.500 Kč na akci:
Dětský folklorní festival „Loučení s Létem“
60. Občanské sdružení Matice Velehradská, IČ 27049825
ve výši 15.650 Kč na akci:
Koncert tří sborů slovanských zemí – ČR, SR, Polsko
61. Nadace Masarykova gymnázia, IČ 47658550
ve výši 30.000 Kč na akci:
Literární jaro ve Vsetíně
62. Slovácký komorní orchestr, o. s., IČ 22686517
ve výši 37.500 Kč na akci:
Koncerty Slováckého komorního orchestru, špičková klasická hudba na Slovácku
63. Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, IČ 00486639
ve výši 18.750 Kč na akci:
Holešovění 2013
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64. KULTURNÍ KLUB Hulín, příspěvková organizace, IČ 63458837
ve výši 16.500 Kč na akci:
Hulínský OPEN FEST, 15. 6. 2013
65. “Rodinné centrum Kamarád – Nenuda o. s.“, IČ 22692398
ve výši 20.250 Kč na akci:
Mladý výtvarník – Enkaustika
66. Římskokatolická farnost Štípa, IČ 48471742
ve výši 17.250 Kč na akci:
Slavnostní otevření Mariánského náměstí ve Štípě
67. Jakub Špalek, DiS., Boršice
ve výši 37.500 Kč na akci:
Letní muzicírování – Ciférka
68. Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886
ve výši 7.500 Kč na akci:
Vánoční koncerty
69. „Folklorní soubor Pentla“, IČ 67028497
ve výši 22.500 Kč na akci
Velikonoční koncerty
70. Solisko, IČ 26571579
ve výši 26.250 Kč na akci:
Mezinárodní výtvarné sympozium Držková 2013
71. Občanské sdružení Přátelé Slováckého verbuňku, IČ 22819339
ve výši 30.750 Kč na akci:
Orelská jízda a banderium na Velehradě
72. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, p. o., IČ 75089602
ve výši 9.000 Kč na akci:
“COOLFEST“
73. Bc. Simona Goňová, Slavičín
ve výši 8.650 Kč na akci:
Vernisáž rukodělných prací, uměleckých řemesel a lidových tradic
b) rozpočtové opatření č. RZK/0065/2013 dle přílohy č. 0402-13-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury
Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2013 v členění:
1. obec Hovězí, IČ 00303801
ve výši 22.500 Kč na akci:
Dny valašského divadla v Hovězí
2. město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 7.500 Kč na akci:
Ostrožský skřivánek
3. město Holešov, IČ 00287172
ve výši 16.900 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní setkání Holešov 2013
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4. obec Kašava, IČ 00284050
ve výši 18.750 Kč na akci:
Hudecké a gajdošské slavnosti Kašava 2013
5. město Uherský Brod, IČ 00291463
ve výši 30.000 Kč na akci:
100. výročí úmrtí Dr. Václava hraběte z Kounic
6. Městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131
ve výši 10.350 Kč na akci:
Z díla profesora Karla Langra
7. Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IČ 73633178
ve výši 15.000 Kč na akci:
SeniorSTAR
8. Sdružení pro rozvoj Soláně, o. s., IČ 26589532
ve výši 19.650 Kč na akci:
8. Valašský salon výtvarného umění
9. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 11.250 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
10. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 15.000 Kč na akci:
Jak to dělali naši staříčci
11. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
v celkové výši 52.500 Kč na akce:
BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO – 22.500 Kč
SETKÁNÍ MUZIKANTŮ V BÍLÝCH KARPATECH – 30.000 Kč
12. obec Nedachlebice, IČ 00291145
ve výši 9.750 Kč na akci:
Nedachlebický džbánek – přehlídka amatérských pěveckých sborů –
Nedachlebice 2013

18

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R09/13

bere na vědomí
neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně,
příspěvková organizace, IČ 00094889, v celkové výši 80.000 Kč dle přílohy č. 0404-13-P01;
schvaluje
rozpočtové opatřením č. RZK/0064/2013 dle přílohy č. 0404-13-P02.
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Kultura - navýšení příspěvku na provoz na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R09/13

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, dle přílohy č. 0405-13-P02.

20

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - předání majetku k hospodaření p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R09/13

předává
1. movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346,
se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy č. 0432-13-P02;
2. software s názvem „obsahové náplně kiosků ve veřejných prostorách 14|15 BAŤŮV
INSTITUT“ k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, se
sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy č. 0432-13-P03.

21

Jmenování hodnoticí komise k projektu "Lidová stavba roku" a "Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R09/13

jmenuje
a) hodnoticí Komisi pro posouzení návrhů k udělení uznání projektu "Lidová stavba roku" ve
složení: předseda - Ing. Ladislav Kryštof, členové - Mgr. Vladislava Bělíková, PhDr. Alena
Prudká, PhDr. Jana Spathová, Mgr. Pavel Macura, PhDr. Ivo Frolec, Ing. arch. Jaroslav
Novosad, PhDr. Daniel Drápala, PhD., Mgr. Jan Blahůšek Ph.D., Ing. Milan Hudec, tajemník
- Ing. Alena Pospíšilová
b) hodnoticí "Komisi pro tradiční lidovou kulturu" pro posouzení návrhů k udělení titulu "Mistr
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" ve složení: předseda - Ing. Ladislav Kryštof,
členové - Ing. Hana Příleská, PhDr. Karel Pavlištík, CSc., RNDr. Václav Mikušek, PhDr. Ivo
Frolec, Mgr. Pavel Macura, Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., tajemník - Mgr. Mária Fekar.

22

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R09/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0067/2013 dle přílohy č. 0421-13-P01.
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23

Školství - investiční záměry, investiční fondy, investiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R09/13

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 932/3/150/349/03/13 s názvem "ZUŠ Vsetín - oprava střešního pláště" dle přílohy č.
0422-13-P04;
b) č. 888/3/150/337/06/12 s názvem "SPŠ polytechnická - COP Zlín - pořízení mycího
stroje" dle přílohy č. 0422-13-P02;
c) č. 933/3/150/350/04/13 s názvem "SPŠ a OA Uherský Brod - technologie budoucnosti do
výuky" dle přílohy č. 0422-13-P05;
2. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2013:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum
odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0422-13-P03;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská,
IČ 70238898, dle přílohy č. 0422-13-P07;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0422-13-P06;
3. poskytnutí investiční dotace ve výši 192.000 Kč příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, na přípravu a realizaci investičního požadavku
č. 859/3/150/322/03/12 s názvem "ZUŠ Uherský Brod - pořízení movitého majetku" dle
přílohy č. 0422-13-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, pro akci "ZUŠ
Vsetín - oprava střešního pláště";
2. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné
přípravy Zlín, IČ 14450500, pro akci "SPŠ polytechnická - COP Zlín - pořízení mycího
stroje";
3. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod,
IČ 14450437, pro akci "SPŠ a OA Uherský Brod - technologie budoucnosti do výuky".

24

Školství - smlouva o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R09/13

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytových prostor mezi příspěvkovou organizací Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, a Veronikou Hájkovou, bytem Charváty 269, PSČ
783 75, a to na dobu určitou od 01.05.2013 do 30.04.2015 dle příloh č. 0424-13-P01 až č.
0424-13-P04.

17/23

R09/13

25

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R09/13

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, a to
zařízení výpočetní techniky HW, inventární číslo 14200, pořizovací cena 341.860 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1998, formou fyzické likvidace.

26

Školství - vyřazení pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R09/13

bere na vědomí
vyřazení pohledávek příspěvkové organizace Zlínského kraje - Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0426-13-P01 ve výši 734.170,51 Kč.

27

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R09/13

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Odborného učiliště a Základní školy praktické Holešov, IČ 47935910, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ludvík
Urban, Mgr. Renata Ryšková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Petr Kotas, Irena Kouřilová;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil,
MUDr. Lubomír Nečas, Mgr. Petr Pavlůsek, PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Vladimír Urbánek,
Ludmila Viznarová;
3. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední průmyslové školy strojnické Vsetín, IČ 00843407, ve složení: předseda komise Mgr.
Lenka
Janalíková,
členové
komise
- PaedDr. Petr Navrátil, Mgr. Taťána Nersesjan, Mgr. Marie Homolková, PhDr. Vlastislav
Kožela, Ing. Radovan Ondruš, František Visner;
4. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Bc. Milena
Kovaříková, Mgr. Ivan Kovář, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Olga Kortová, Bc. Zdeněk Kliš;

18/23

R09/13

5. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský
Brod,
IČ
60371757,
ve
složení:
předseda
komise
- PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Bc. Milena Kovaříková,
Mgr. Dalibor Sedláček, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Hana Uhrová, Mgr. Lenka Ertlová;
6. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Kroměříž, IČ 70843309, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Lubomír Vaculín, Mgr. Dalibor Sedláček, PhDr.
Vlastislav Kožela, Mgr. Ruth Vašíčková, Mgr. Miloš Foltýn;
7. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČ 00566411, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil,
MUDr. Lubomír Nečas, Mgr. Aleš Kubíček, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Petr Bělaška, Ing.
Alena Kotíková;
8. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, ve složení: předseda komise - PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Jaroslav Kučera, Mgr.
Dalibor Sedláček, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Jaroslav Knesl, Ivan Mynář;
9. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ladislav
Kryštof, Mgr. Hana Mahdalová, PhDr. Vlastislav Kožela, Petra Strašáková;
10. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Zlín, IČ 00838926, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ladislav Kryštof, MgA. Ivona
Křivánková, PhDr. Vlastislav Kožela, MgA. Kateřina Bělohlávková;
11. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Zlín - Malenovice, IČ 46310983, ve složení: předseda komise PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Věra Sigmundová,
Mgr. Hana Mahdalová, PhDr. Vlastislav Kožela, Věra Bobáková;
12. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Zdounky, IČ 63414945, ve složení: předseda komise - PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Věra Sigmundová, Emílie
Šimordová, PhDr. Vlastislav Kožela, Ludmila Svačinová;
13. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČ 46311149, ve složení: předseda komise PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Bc. Milena Kovaříková,
Emílie Šimordová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Andrea Kamenčáková;
14. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy praktické a Základní školy speciální Slavičín, IČ 61716472, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Bc.
Milena Kovaříková, PaedDr. Věra Dernie, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Eva Tkadlecová,
Mgr. Josef Fusek.
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28

Hry VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 a Sportovec ZK 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R09/13

bere na vědomí
úpravu č. 1 rozpočtu Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 ve Zlínském kraji dle
přílohy č. 0420-13-P02;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0066/2013 dle přílohy č. 0420-13-P03;
b) poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro Tělovýchovnou jednotu
Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 110.000 Kč na rekonstrukci cílové věže v areálu
loděnice Tělovýchovné jednoty Ostrožská Nová Ves;
c) uzavření Smlouvy o realizaci zvláštních vlaků a přepravě cestujících pro Hry VI. letní
Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s., IČ
70994226, ve znění přílohy č. 0420-13-P04;
d) přímé pořizování ubytovacích a stravovacích služeb pro akreditované účastníky Her VI.
letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013 ve Zlínském kraji od jednotlivých dodavatelů
ubytovacích a stravovacích služeb;
e) výjimku ze směrnice SM/12/01/11 Pravidla pro čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové
předměty a dary týkající se možnosti čerpání výdajů na upomínkové předměty v rámci
ankety Sportovec Zlínského kraje 2012 z rozpočtu Odboru školství, mládeže a sportu;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu vybrat vhodné dodavatele ubytovacích a
stravovacích služeb a uzavřít s nimi smluvní vztahy k zajištění ubytovacích a stravovacích
služeb v termínu do 01.07.2013.

29

Dům sociálních služeb Návojná - soudní spor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R09/13

bere na vědomí
informaci o vzniku škody vzniklé v Domě sociálních služeb Návojná, p. o., uvedenou v
přílohách č. 0428-13-P02 až č. 0428-13-P04
doporučuje
ředitelce příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná, p. o., postupovat v
souladu s návrhem advokáta dle přílohy č. 0428-13-P04 při respektování zásad
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
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30

Projekt "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském
kraji" - přímý výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R09/13

schvaluje
přímý výběr dodavatele na zajištění překladatelské a tlumočnické služby, která je
realizována v rámci projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
ve Zlínském kraji", na základě odst. 1 čl. 10 části III směrnice SM/24/02/13 – Zadávání
veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem.

31

Projekt "Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji" - změna Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R09/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
OPLZZ - ZS824 - 52/2012 ze dne 19. října 2012 na zabezpečení realizace individuálního
projektu "Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji" vydaném poskytovatelem
dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, ve znění přílohy č. 0430-13-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu Potvrzení o přijetí
Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-52/2012.

32

Sociální služby - nájemní smlouvy v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R09/13

rozhodla
o přidělení bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292, nájemcům
uvedeným v příloze č. 0431-13-P01, a to v souladu s platnými Pravidly pro přidělování a
najímání bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova 292;
souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu jednotlivých bytů v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, s nájemci uvedenými v příloze č. 0431-13-P01, dle vzoru uvedeného v
příloze č. 0431-13-P02.
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33

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2013"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R09/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Nákup osobních automobilů 2013" formou
otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0407-13-P01 až č. 0407-13-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Jiří Mindl, Ing. David Neulinger, Mgr. Zdeňka
Foltýnová, a náhradníky - Ing. Dagmar Sýnková, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Libor Fusek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Zdeňka Foltýnová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Ladislav Kryštof, Ing. Jaroslav Kučera, MUDr. Lubomír
Nečas, Ing. Vladimír Kutý, Jiří Mindl, Ing. David Neulinger, Mgr. Michal Uherek, a
náhradníky - Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Ivan Mařák, doc. Ing. František Čuba, CSc., Mgr.
Pavel Hrubec MBA, Ing. Dagmar Sýnková, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Veronika Křižková.

34

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dat a o užití softwarového produktu Databanka
majetkových správců silnic v GIS – verze LIGHT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R09/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dat a o užití softwarového produktu
Databanka majetkových správců silnic v GIS – verze LIGHT mezi Zlínským krajem a
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4; příloha č. 0406-13-P01.

35

Výpůjčka sbírky fotografií ze soutěže "MLADÍ A (VERSUS) STÁŘÍ"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R09/13

schvaluje
výpůjčku sbírky fotografií, jež byly zaslány do fotografické soutěže "MLÁDÍ A (VERSUS)
STÁŘÍ" pro město Kroměříž, IČ 00287351, na putovní výstavu od 01.-31.05.2013 dle přílohy
č. 0434-13-P01.

36

Komise RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R09/13

zřizuje
1. Komisi Rady Zlínského kraje pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
2. Komisi Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů;
3. Komisi Rady Zlínského kraje pro sport;
4. Komisi Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci kriminality;
5. Komisi Rady Zlínského kraje pro seniory a zdravotně postižené;
6. Komisi Rady Zlínského kraje pro dopravní obslužnost;
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7. Komisi Rady Zlínského kraje pro integraci sociálně vyloučených;
8. Komisi Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví;
jmenuje
s účinností od 23. dubna 2013 předsedy, tajemníky a členy komisí Rady Zlínského kraje dle
přílohy č. 0435-13-P01.

37

Zahraniční pracovní cesta do Izraele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R09/13

schvaluje
zahraniční pracovní cestu MUDr. Lubomíra Nečase, náměstka hejtmana Zlínského kraje, do
Izraele v rámci IX. mise českého zdravotnictví do Izraele ve dnech 6. - 13. června 2013, a to
letecky, včetně poskytnutí cestovních náhrad a úhrady cestovního pojištění.

38

Návrh nominace členů představenstva a dozorčí rady společnosti Regionální letiště
Přerov, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R09/13

ruší
usnesení RZK č. 0353/R08/13 ze dne 08.04.2013;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje navrhnout zástupce Zlínského kraje do představenstva a do
dozorčí rady společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., se sídlem Přerov, Trávník 1117/30,
PSČ 750 02, IČ 28572971, dle přílohy č. 0437-13-P01.

Zlín 22. dubna 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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