R14/13

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání dne 01.07.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R14/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0696-13-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0513/R13/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru školství, mládeže a sportu v případě schválení darovací smlouvy Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 29.06.2011 předložit Radě Zlínského kraje Dohodu o spolupráci
Zlínského kraje s Tělovýchovnou jednotou MEZ Vsetín o podmínkách realizace výstavby a
užívání Víceúčelové sportovní haly u Masarykova gymnázia Vsetín v termínu do
30.06.2013.“ - na termín plnění 16.12.2013;
2. usnesení č. 0663/R18/12 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru strategického rozvoje kraje předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje Program rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016 ke schválení po ukončení posuzování vlivů na
životní prostředí - SEA v termínu do 30.06.2013.“ - na termín plnění 31.12.2013;
3. 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 01.07.2013.“ - na termín plnění 12.08.2013;
4. 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 01.07.2013.“ - na termín plnění 12.08.2013;
5. 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 01.07.2013.“ - na termín plnění 12.08.2013.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R14/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) XII. ročníkem Tenisového turnaje osobností 2013 pořádaným AutoMotoKlubem Rallye
Sport - Vsetín, IČ 75003198;
2) mezinárodním folklorním festivalem "Léto na Soláni 2013" pořádaným Sdružením pro
rozvoj Soláně, IČ 26589532;
3) celostátní soutěží ohařů pořádanou Klubem chovatelů německých krátkosrstých ohařů
Praha, o. s., IČ 49369954;
4) 15. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE 2013
pořádaným občanským sdružením Divadelním Luhačovice, IČ 27023036;
5) 13. ročníkem Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné pořádaným obcí
Rokytnice, IČ 70805202, v roce 2013;
6) 6. ročníkem přátelského setkání heligonkářů pořádaným obcí Brusné, IČ 00287091, v
roce 2013;
7) 17. ročníkem halového turnaje "O pohár hejtmana Zlínského kraje" pořádaným
Volejbalovým sportovním klubem STARÉ MĚSTO, IČ 48491977, v roce 2013;
8) konferencí TEDxKroměříž pořádanou občanským sdružením Inspiruj se o. s., Kroměříž,
IČ 01674951, v roce 2013;
9) VI. ročníkem Memoriálu Jiřího Bodejčka - lesní a barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů
pořádaným Mysliveckým sdružením Zborovice-Medlov, IČ 75023687, v roce 2013;
10) XVIII. Zlínským geriatrickým dnem pořádaným Krajskou nemocnicí Tomáše Bati, a. s.
(Centrem klinické gerontologie) a Bořkem Procházkou, Zlín, IČ 67018122, v roce 2013;
11) 3. ročníkem mezinárodní konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a
ekonomických zájmů" pořádaným Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě,
Přerov, IČ 22866442, v roce 2013;
12) Dnem seniorů pořádaným Radou seniorů České republiky, Praha, IČ 63829797,
Krajskou radou Zlínského kraje v roce 2013;
13) 11. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE 2013 a 2.
plesem zlínské filharmonie v Kongresovém centru v roce 2014 pořádaným Filharmonií
Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286;
14) krajským kolem 6. ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys pořádaným
společností Communa s. r. o., Praha, IČ 27599264, v roce 2013;
15) slavnostním programem k 60. výročí založení foklorního souboru Světlovan z Bojkovic
pořádaným sdružením Světlovan, o. s., Bojkovice, IČ 62831682, v roce 2013;
16) 6. konferencí "Cesty krve" pořádanou Oblastním spolkem Českého červeného kříže
Zlín, IČ 00426326, v roce 2013;
17) 4. společnesko-kultruní akcí Kupkofest 2013 pořádanou společností POP OFF
PRODUCTION s. r. o., Praha, IČ 28599861;
18) oslavou 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Pohořelicích pořádanou
Sborem dobrovolných hasičů Pohořelice, IČ 68729685, v roce 2013;
19) VIII. ročníkem slavností „Symbol přátelství Čechů a Slováků“ pořádanými obcí Lopeník,
IČ 00542245, v roce 2013;
20) oslavou 640 let od založení obce Bořenovice a 75 let od založení SDH Bořenovice
pořádanou obcí Bořenovice, IČ 00544523, v roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 10.000 Kč AutoMotoKlubu Rallye Sport - Vsetín, IČ 75003198, na pořádání XII.
ročníku Tenisového turnaje osobností 2013;
2) ve výši 20.000 Kč Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, o. s., IČ
49369954, na pořádání celostátní soutěže ohařů v roce 2013;
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3) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Divadelním Luhačovice, IČ 27023036, na
pořádání 15. ročníku přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE 2013;
4) ve výši 10.000 Kč Volejbalovému sportovnímu klubu STARÉ MĚSTO, IČ 48491977, na
pořádání 17. ročníku halového turnaje "O pohár hejtmana Zlínského kraje" v roce 2013;
5) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Inspiruj se, o. s., Kroměříž, IČ 01674951, na
pořádání konference TEDxKroměříž v roce 2013;
6) ve výši 10.000 Kč Mysliveckému sdružení Zborovice-Medlov, IČ 75023687, na pořádání
VI. ročníku Memoriálu Jiřího Bodejčka - lesní a barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů v roce
2013;
7) ve výši 40.000 Kč Bořku Procházkovi, IČ 67018122, na pořádání XVIII. Zlínského
geriatrického dne v roce 2013;
8) ve výši 40.000 Kč Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, Přerov, IČ
22866442, na pořádání 3. ročníku mezinárodní konference "Střední Morava - křižovatka
dopravních a ekonomických zájmů" v roce 2013;
9) 15.000 Kč Radě seniorů České republiky, Praha, IČ 63829797, na pořádání Dne seniorů
Krajskou radou Zlínského kraje v roce 2013 s termínem vyúčtování do 16.12.2013;
10) ve výši 30.000 Kč sdružení Světlovan, o. s., Bojkovice, IČ 62831682, na pořádání
slavnostního programu k 60. výročí založení folklorního souboru Světlovan z Bojkovic
pořádaného v roce 2013 s termínem vyúčtování do 16.12.2013;
11) ve výši 20.000 Kč FC Viktroria Otrokovice, IČ 46308792, na účast družstva starších
dorostenců na mezinárodním mládežnickém fotbalovém turnaji "Cup Denmark 2013" v
Dánsku v roce 2013;
12) ve výši 10.000 Kč Sportovnímu klubu Vlachovice, IČ 15526259, na pořádání oslav 70.
výročí založení sportovního klubu v roce 2013;
13) ve výši 10.000 Kč společnosti POP OFF PRODUCTION s. r. o., Praha, IČ 28599861, na
pořádání 4. společensko-kulturní akce Kupkofest 2013;
14) ve výši 5.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Pohořelice, IČ 68729685, na pořádání
oslavy 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Pohořelicích v roce 2013;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0119/2013 dle přílohy č. 0672-13-P02;
c) úhradu věcných nákladů ve výši 20.000 Kč dětskému Folklornímu souboru Ječmínek z
Mysločovic na dopravu z Mysločovic do Prahy a zpět u příležitosti akce "Kulturní léto v
Senátu - Den Zlínského kraje" dne 18.07.2013. Tato částka bude uhrazena dopravci
Františku Langerovi, IČ 65358368, který byl vybrán;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 20.000 Kč obci Rokytnice, IČ 70805202, na pořádání 13. ročníku Mezinárodního
česko-slovenského setkání na Peňažné v roce 2013;
2) ve výši 10.000 Kč obci Brusné, IČ 00287091, na pořádání 6. ročníku přátelského setkání
heligonkářů v roce 2013;
3) ve výši 30.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na pořádání VIII. ročníku Folklórního a
dechového festivalu v roce 2013;
4) ve výši 30.000 Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ 26589532, na pořádání mezinárodního
folklorního festivalu "Léto na Soláni 2013";
5) ve výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, na
pořádání 6. konference "Cesty krve" v roce 2013 s termínem vyúčtování do 16.12.2013;
6) ve výši 10.000 Kč obci Lopeník, IČ 00542245, na pořádání VIII. ročníku slavnosti „Symbol
přátelství Čechů a Slováků“ v roce 2013;
7) ve výši 5.000 Kč obci Bořenovice, IČ 00544523, na pořádní oslav 640 let od založení
obce Bořenovice a 75 let od založení SDH Bořenovice v roce 2013;
8) ve výši 30.000 Kč obci Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, na pořádání XIII. ročníku
„Popovských hudebních slavností“.
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Komise RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R14/13

ruší
Komisi Rady Zlínského kraje pro seniory a zdravotně postižené;
zřizuje
1. Komisi Rady Zlínského kraje pro seniory,
2. Komisi Rady Zlínského kraje pro zdravotně postižené;
jmenuje
s účinností od 2. července 2013 předsedy, tajemníky a členy komisí Rady Zlínského kraje
dle přílohy č. 0661-13-P01.

4

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R14/13

schvaluje
uzavření smlouvy o správě majetku ve Strategické průmyslové zóně Holešov mezi Zlínským
krajem a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691,769 01 Holešov,
IČ 63080303, dle přílohy č. 0668-13-P02.

5

SPZ Holešov - Sanace kanalizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R14/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
807/3/140/009/09/11 - 01/05/13 "SPZ Holešov - Sanace kanalizace" dle přílohy č. 0667-13P02;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/2405/2012/INV na provedení sanace
kanalizace se společností VEGI, s. r. o., se sídlem Obvodová 3469, 767 01 Kroměříž, IČ
25345583, dle přílohy č. 0667-13-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0115/2013 dle přílohy č. 0667-13-P04;
pověřuje
Odbor koordinace rozvojových aktivit Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce
investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce „SPZ Holešov - Sanace kanalizace“;
bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0002/2013 dle přílohy č. 0667-13-P05.
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Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R14/13

bere na vědomí
protokoly o jednání komise s uchazečem k veřejné zakázce "Krajské kulturní a vzdělávací
centrum ve Zlíně - dodávka interiéru a stálých expozic" zadané formou jednacího řízení bez
uveřejnění, dle přílohy č. 0662-13-P02 a č. 0662-13-P03;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 smlouvy č. D/0892/2012/STR na dodávku interiéru s dodavatelem
Vesna Interiors, s. r. o., se sídlem Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
25536699, dle přílohy č. 0662-13-P04;
2. uzavření dodatku č. 4 smlouvy č. D/2480/2011/STR na dodávku zařízení a technologie
identifikace a ochrany knihovního fondu (technologie RFID) na akci Krajské kulturní a
vzdělávací centrum ve Zlíně se společností ORIS PLUS spol. s r. o., se sídlem K Rozkoši
140, 149 00 Praha 4-Šeberov, IČ 65409418, dle přílohy č. 0662-13-P05;
jmenuje
komisi pro výběr uměleckých děl do veřejných prostor 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve
složení: Mgr. Pavel Macura, Ing. Petr Všetečka, Ing.arch. Juraj Sonlajtner, PhDr. Zdenka
Friedlová, PhDr. Václav Mílek, PhDr. Antonín Sobek, Mgr. Martin Fišr, Mgr. Pavlína Pyšná,
a náhradníky - Ing. Jana Koldová, Mgr. Mária Fekar, Mgr. et Ing. Martin Beníček, Ing. Jan
Kaňka;
předává
movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem třída T.
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, v rozsahu dle přílohy č. 0662-13-P06.

7

Kultura - Muzeum Kroměřížska - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R14/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 920/3/090/057/07/13
"Muzeum Kroměřížska, p. o. - odstranění havarijního stavu kotelen dle přílohy č. 0663-13P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, IČ 00091138, na rok 2013, dle přílohy č. 0663-13-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0112/2013 dle přílohy č. 0663-13-P03;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a zajištěním
úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. - odstranění havarijního stavu kotelen";
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ukládá
odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 70891320, ve
výši 410.000 Kč v termínu do 16.12.2013.

8

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - stavební úpravy zámku Kinských - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R14/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci Muzeum
regionu Valašsko, p. o. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1.
etapa, uzavřené se společností H&B delta, s. r. o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ
25835661, dle přílohy č.0664-13-P01.

9

Sociální služby - Domov pro seniory Luhačovice a Seniorpark Val. Meziříčí II. etapa projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R14/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací s názvem „Domov pro
seniory Luhačovice a Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa – projektové dokumentace"
formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0665-13-P01 až č. 0665-13-P11,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0665-13-P12 a současným uveřejněním zadávací
dokumentace a výzvy na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky – Ing. Hana Zarembová, Ing. Veronika
Křižková, Mgr. Radim Nuc, Dis;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Michal Uherek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Martin
Kobzáň, Ing. Tomáš Záhora, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. František Mikeštík,
Ing. Alena Grebíková, Ing. Roman Kaňák, Ing. Hana Zarembová, Mgr. Michal Uherek.

10

Sociální služby - Dům sociálních služeb Návojná - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R14/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 956/3/100/128/05/13 s
názvem: "Dům sociálních služeb Návojná, p. o. - oprava střechy" dle přílohy č. 0666-13P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0108/2013 dle přílohy č. 0666-13-P02;
3. změnu č. 2 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 20132015 dle přílohy č. 0666-13-P04;
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4. zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dům sociálních služeb Návojná,
p. o. - oprava střechy“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0666-13P05 až č. 0666-13-P14, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0666-13-P15 a
současným uveřejněním zadávacích podmínek na profilu Zlínského kraje;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora pro přípravu a
realizaci akce: "Dům sociálních služeb Návojná, p. o. - oprava střechy";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2013 dle přílohy č.
0666-13-P03;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky – Ing. Hana Zarembová, Mgr. Michal
Uherek, Ing. Aleš Houserek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana
Chovancová, Ing. David Neulinger, Ing. Marek Salbý, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová,
Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Lucie Vrbková;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Dům sociálních služeb
Návojná, p. o. - oprava střechy“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0666-13-P16.

11

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R14/13

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
922/3/150/344/02/13 - 01/06/13 na akci „SŠHS Kroměříž – Rekonstrukce plynové kotelny a
topného systému v areálu Pavlákova" dle přílohy č. 0670-13-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 955/3/150/358/05/13 na akci
"Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce
nástavby (III.NP) – budova J" dle přílohy č. 0670-13-P02;
3. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2013:
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na rok 2013, dle přílohy č. 0670-13-P03;
b) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, na rok 2013, dle
přílohy č. 0670-13-P04;
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4. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Střední
škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na realizaci akce „SŠHS Kroměříž –
Rekonstrukce plynové kotelny a topného systému v areálu Pavlákova" dle přílohy č. 067013-P05, za podmínky schválení navýšení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje.
5. rozpočtové opatření č. RZK/0109/2013 dle přílohy č. 0670-13-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení poskytnutí investiční dotace o 1.035.000 Kč
na 6.685.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, na realizaci akce „SŠHS Kroměříž – Rekonstrukce plynové kotelny a topného
systému v areálu Pavlákova";
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, pro akci „Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště –
rekonstrukce nástavby (III.NP) – budova J";
ruší
část usnesení RZK č. 0410/R10/13 ze dne 06.05.2013 - část usnesení ukládá - bod l)
"odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkových organizací: l)
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, 2.100.000 Kč".

12

Školství - Gymnázium J. A. Komenského Uh. Brod – oprava výplní otvorů – dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R14/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium J. A. Komenského Uh.
Brod – výměna oken a vstupních dveří“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 0669-13-P01 až č. 0669-13-P10 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0669-13P12 a současným uveřejněním zadávacích podmínek na profilu Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky – Mgr. Robert Pavlíček, Mgr. Michal Uherek,
Ing. Aleš Houserek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, PhDr. Minařík
Stanislav, Ing. David Neulinger, Jan Vrbka, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing.
František Mikeštík, Ing. Bc. Trávníček Miroslav, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý;
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Gymnázium J. A.
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Komenského Uh. Brod – výměna oken a vstupních dveří“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 066913-P11.
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Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - dodatek inv. záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R14/13

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č. 706/3/170/124/07/10 - 03/06/13 na akci "Kroměřížská
nemocnice, a. s. - stavební úpravy jižního křídla budovy B" dle přílohy č. 0673-13-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0114/2013 dle přílohy č. 0673-13-P02;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby "Kroměřížská nemocnice, a. s. stavební úpravy jižního křídla budovy B - 1. etapa“ s dodavatelem VW Wachal, a. s., se
sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225; dle přílohy č. 0673-13-P03.

14

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice, a. s. - rekonstrukce kuchyně - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R14/13

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
695/3/170/120/06/10 – 05/05/13 „Kroměřížská nemocnice a. s. – rekonstrukce kuchyně" dle
přílohy č. 0674-13-P01;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17,
Kroměříž, IČ 25567225, dle přílohy č. 0674-13-P02;
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
dodavatelem VW WACHAL, a. s., se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž, IČ 25567225, dle
přílohy č. 0674-13-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0113/2013 dle přílohy č. 0674-13-P06.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - Infrastruktura - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R14/13

bere na vědomí
1. oznámení společnosti CGM Czech a. s., o postoupení práv a povinností v souvislosti s
prodejem části podniku společnosti CGM Morava s. r. o., dle přílohy č. 0676-13-P01;
2. smlouvu o převodu práv a povinností ze "Smlouvy o sdružení" mezi společnostmi CGM
Czech a. s., CGM Morava s. r. o. a Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., dle přílohy č. 067613-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. D/1403/2013/INV/1 na dodávku stavby na akci
„Uherskohradišťská nemocnice, a. s. – Centrální objekt – Infrastruktura" se sdružením
dodavatelů CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč,
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IČ 28962265, a Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., se sídlem Zelené Předměstí, K
Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361, dle přílohy č. 0676-13-P03.
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Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - centrální sterilizace – dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R14/13

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. 0677-13-P01;
ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje č. 0365/R09/13 ze dne 22.04.2012, kterým Rada
Zlínského kraje schválila:
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;
schvaluje
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 příloh č. 0677-13-P02 a č. 0677-13-P02a.
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Zdravotnictví - tepelné hospodářství - projektová příprava - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R14/13

bere na vědomí
1. zprávu o posouzení a hodnocení hodnotící komise veřejné zakázky s názvem
„Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce tepelného hospodářství" - projektová
dokumentace dle přílohy č. 0675-13-P01;
2. zprávu o posouzení a hodnocení hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Vsetínská
nemocnice a. s. – Rekonstrukce tepelného hospodářství" - projektová dokumentace dle
přílohy č. 0675-13-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce tepelného hospodářství" - projektová dokumentace, kterou předložil dodavatel
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o., se sídlem Drnovská 51/2, 682 01
Vyškov, IČ 60748982;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r.
o., se sídlem Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov, IČ 60748982; dle přílohy č. 0675-13-P03;
3. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce tepelného hospodářství" - projektová dokumentace, kterou předložil dodavatel
ERDING, a. s., se sídlem Kosmákova 2195/28, 615 00 BRNO - Židenice, IČ 25512455;
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4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ERDING, a. s., se sídlem Kosmákova 2195/28,
615 00 BRNO - Židenice, IČ 25512455, dle přílohy č. 0675-13-P04.
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Veřejná zakázka "Vydávání krajského periodika Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R14/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Vydávání
krajského periodika Zlínského kraje" dle přílohy č. 0671-13-P01.
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Projekt "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS)"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R14/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Dodávka, servis a
podpora meteorologického radiolokátoru v rámci projektu IVVS ZK" dle přílohy č. 0678-13P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
předběžného oznámení k veřejné zakázce "Dodávka, servis, a podpora meteorologického
radiolokátoru v rámci projektu IVVS ZK" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v termínu do 26.08.2013.

20

Regionální podpůrný zdroj - Program MUNICIPALITY ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R14/13

bere na vědomí
přípravu nového programu „MUNICIPALITY ZK“, který bude administrován společností
Regionální podpůrný zdroj s. r. o., dle přílohy č. 0649-13-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R14/13

schvaluje
1. 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 v pozemcích p. č. 1084/1. p. č. 1084/3, p. č.
1084/4, vše ostatní plocha, v k. ú. Břest, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 499-17/2013,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
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 v pozemku p. č. 1502, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Kvasice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 975821/2013,
- 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 2.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská
499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 1073/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Těšánky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 136-1070/2013,
- 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 2.200 Kč + DPH;
4. zřízení práva pro oprávněného město Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115/1, PSČ 767
01 Kroměříž, IČ 00287351, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování vedení optické sítě zakončené v rozvaděči v 1. PP v objektu č. p.
496 na pozemku p. č. st. 560, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu dle přiložené dokumentace
situace projektované trasy dle přílohy č. 0647-13-P02, která bude nedílnou součástí
smlouvy,
- vstup do zatěžovaného objektu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou
optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 444, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Žalkovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1529-18104/2013,
- 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 2.000 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemcích p. č. 6/4 a p. č. 6/34, vše ostatní plocha, v k. ú. Pohořelice u Napajedel, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 582-13603/2013,
- 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 1.600 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN
včetně opěrného bodu - sloupu na pozemku p. č. 5178/9, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Vizovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2844-87_2/2013,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN včetně opěrného bodu sloupu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.700 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, formou
prodeje minimálně za cenu stanovenou odborným odhadem, a to:
a) nákladního automobilu Suzuki Samurai, reg. značka ZLA 34-31, inv. číslo 20300083,
pořizovací cena 399.800 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
b) osobního automobilu Renault Kangoo, reg. značka ZLJ 71-61, inv. číslo 30300095,
pořizovací cena 430.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, jako pronajímatelem, a paní Zdenkou Kubjátovou, Zašová 568,
756 51 Zašová, IČ 14591341, jako nájemcem, dle přílohy č. 0647-13-P04.
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Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R14/13

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1636, ostatní plocha, o výměře 33 m2,
- p. č. 1637, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 1051/10, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2055-31/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Uherské Hradiště;
2. pozemků
- p. č. 655/8, ostatní plocha,
- p. č. 655/9, ostatní plocha,
- p. č. 655/10, ostatní plocha,
- p. č. 655/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 9356 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
3. pozemků
- p. č. 2055/11, ostatní plocha, o výměře 30 m2,
- p. č. 1771/6, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
- p. č. 1797/6, ostatní plocha, o výměře 30m2,
- p. č. 1840/5, ostatní plocha, o výměře 34m2,
oddělených z původních pozemků geometrickými plány č. 738-1136/2012, č. 7391132/2012, č. 740-1133/2012, č. 741-1134/2012, odsouhlasenými příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mikulůvka;
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4. pozemku
- p. č. 2428/31, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 379-663/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a
k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí;
5. pozemků
- p. č. 2208/22, ostatní plocha, o výměře 178 m2,
- p. č. 2208/21, ostatní plocha, o výměře 220 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickými plány č. 1480-659/2012, č. 1479658/2012, odsouhlasenými příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová;
6. pozemků
- p. č. 733/7, ostatní plocha,
- p. č. 733/8, ostatní plocha,
- p. č. 733/9, ostatní plocha,
- p. č. 733/15, ostatní plocha,
- p. č. 780/94, ostatní plocha,
- p. č. 780/95, ostatní plocha,
- p. č. 780/101, ostatní plocha,
- p. č. 780/103, ostatní plocha,
- p. č. 48/3, zahrada,
- p. č. 683/2, ostatní plocha,
- p. č. 683/7, ostatní plocha,
- p. č. 683/8, ostatní plocha,
- p. č. 683/10, ostatní plocha,
- p. č. 683/12, ostatní plocha,
- p. č. 687/3, ostatní plocha,
- p. č. 689/2, ostatní plocha,
- p. č. 689/3, ostatní plocha,
- p. č. 689/4, ostatní plocha,
- p. č. 689/5, ostatní plocha,
- p. č. 689/6, ostatní plocha,
- p. č. 689/9, ostatní plocha,
- p. č. 689/10, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 255 pro obec a k. ú. Komárno;
7. pozemků
- p. č. 477/6, ostatní plocha,
- p. č. 477/7, ostatní plocha,
- p. č. 477/8, ostatní plocha,
- p. č. 477/9, ostatní plocha,
- p. č. 510/3, ostatní plocha,
- p. č. 1438/2, ostatní plocha,
- p. č. 1438/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 332 pro obec a k. ú. Skaštice;
8. pozemku
- p. č. 61/7, ostatní plocha, o výměře 977 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 471-53_1/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Skaštice;
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9. nemovitostí
- stavby chodníků u autobusové zastávky v km 3,6 (SO 133) umístěných na pozemku p. č.
435/3, 435/2, 531/1, 467/2, 468/1, 584/116 v k. ú. Pravčice,
- stavby přístřešků u autobusové zastávky v km 3,6 (SO 702) umístěné na pozemku p. č.
435/3, 425/4, 586/116 v k. ú. Pravčice;
B. převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje formou směny:
1. pozemků
- p. č. 3061/1, ostatní plocha,
- p. č. 3061/8, ostatní plocha,
- p. č. 3061/10, ostatní plocha,
- p. č. 3316/44, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Buchlovice;
2. pozemku
- p. č. 995/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1867 pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského Hradiště;
3. pozemku
- p. č. 4132, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 918 pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice;
4. pozemku
- p. č. 1816, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2357 pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R14/13

ukládá
Gymnáziu Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice, IČ 61716693, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 24.409,35 Kč, dle Rozhodnutí
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 6/2013, uvedeného v příloze
č. 0648-13-P04;
rozhodla
a) o neprominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 146.783 Kč, vyměřeného Střední
průmyslové škole Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 61716677,
Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 1/2013, dle
přílohy č. 0648-13-P06,
b) o neprominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 36.962 Kč, vyměřeného Obchodní
akademii Kroměříž, Obvodová 3503, 767 11 Kroměříž, IČ 63458730, Rozhodnutím
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 9/2013, dle přílohy č. 064813-P10;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o neprominutí povinnosti úhrady penále ve výši 3.367 Kč, vyměřeného
Základní škole a Mateřské škole Kašava, Kašava 193, 763 19 Kašava, IČ 71003746,
Platebním výměrem č. 12/2013 KŘ na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle
přílohy č. 0648-13-P14;
2. vzít na vědomí:
a) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne
31.05.2013, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 2.240 Kč Střední průmyslové školy Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ 61716677, dle přílohy č. 0648-13-P18,
b) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne
17.06.2013, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 4.747 Kč Obchodní akademii Kroměříž, Obvodová 3503, 767 11 Kroměříž, IČ
63458730, dle přílohy č. 0648-13-P21,
c) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne
21.06.2013, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 8.772 Kč Střední průmyslové školy Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ 61716677, dle přílohy č. 0648-13-P23,
d) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne
21.06.2013, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 44.320,50 Kč Obchodní akademii Kroměříž, Obvodová 3503, 767 11
Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0648-13-P25;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0107/2013 dle přílohy č. 0648-13-P19.
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Dotace na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R14/13

schvaluje
a) vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
na zajištění péče o zvláště chráněná území dle příohy č. 0658-13-P01;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje příjemcům:
1) 12.500 Kč Marii Valchářové, bytem Vesník č. 1596, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady Vesník (u točny)
na ploše 0,25 ha pokosením trávy s odstraněním sena, opravu ohrady a odstranění
napadaných dřevin
2) 32.000 Kč Ladislavu Martinkovi, bytem Štěpánská 1887, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník
na ploše 2,2 ha pokosením trávy a její likvidací včetně odstranění označených dřevin
3) 7.000 Kč Petru Bartoňovi, bytem 756 23 Jablůnka č. 30 (nepodnikající fyzická osoba) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník na ploše 0,8 ha
pokosením trávy a odstraněním sena
4) 9.200 Kč Milanu Rožnovjákovi, bytem 756 21 Kateřinice č. 21 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném území PR Dubcová na ploše
0,5 ha pokosením trávy, odstraněním sena a odstraněním spadlých dřevin
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5) 6.000 Kč Františku Bednářovi, bytem Příkrá 43, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 0,4
ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným čištěním plochy od odpadků
6) 4.200 Kč Jaromíru Bednářovi, bytem Na Vyhlídce 1150, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,26 ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným čištěním plochy od odpadků
7) 7.000 Kč Drahomíře Kašparovské, bytem J. Sousedíka 1147, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Vršky - Díly na ploše 0,6 ha pokosením trávy a odstraněním sena
8) 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, bytem Pod Vršky 114, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,4 ha pokosením trávy, odstraněním sena a napadaných dřevin.
9) 11.200 Kč Zdeňku Ovesnému, bytem Hanžlov 1023, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 1,2
ha pokosením trávy a odstraněním sena
10) 29.500 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, bytem Bří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Ježůvka na ploše
1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena včetně odstranění suchých jalovců a
označených náletových dřevin, rozrušení mechových porostů a probírky porostu dubu
11) 18.600 Kč Marku Škarpovi, bytem 756 22 Hošťálková č. 438 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pivovařiska na ploše 1,5
ha extenzivní pastvou dobytka včetně pokosení nedopasků
12) 5.700 Kč Marii Mynářové, bytem 756 11 Prlov č. 47 (nepodnikající fyzická osoba) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Prlov III na ploše 0,12 ha pokosením
trávy včetně odstraněním sena, vyhrabání mechu, napadaného listí a výřezu označených
dřevin
13) 3.500 Kč Robertu Žídkovi, bytem 756 11 Pozděchov č. 211 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby louky ve zvláště chráněném území PP Pozděchov na ploše
0,23 ha pokosením trávy a odstraněním sena
14) 4.000 Kč Ing. Aloisu Janáčovi, bytem 756 12 Horní Lideč č. 343 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Lačnov na ploše 0,3 ha
pokosením trávy a odstraněním sena
15) 15.000 Kč Aleně Dolákové, bytem Na Chaloupkách 322, 768 72 Chvalčov (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pod Kozincem na
ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště
chráněného území
16) 36.000 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČ 70322872
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Mokřady Vesník (Břehy) a PP Lúčky-Roveňky na ploše 1,25 ha pokosením trávy a jejím
odstraněním, vyčištěním plochy od napadaných dřevin a prohloubením dvou tůní
17) 15.300 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ 12732044
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 0,85 ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území
18) 28.260 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ 12732044
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 1,57 ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území
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19) 67.850 Kč Daně Smilkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČ 73333972
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněných územích PP
Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše 3,2 ha pokosením trávy s odstraněním
sena a likvidací náletových dřevin
20) 49.500 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná č. 51, 756 41 Lešná, IČ 41018303 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Choryňská stráž na
ploše 2,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena a označených stromů
21) 38.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec č. 176, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném území PP
Choryňská stráž na ploše 1,2 ha pokosením trávy, odstraněním sena a výřezem
označených dřevin.
22) 21.000 Kč Bohumilu Zbrankovi, bytem 756 21 Ratiboř č. 138, IČ 41084055 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném území PP Zbrankova stráň na
ploše 1,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena a likvidací označených dřevin
23) 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva č. 243, 755 01 Vsetín, IČ 73871389
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s pokosením nedopasků a likvidací
náletových dřevin
24) 16.500 Kč Petru Dědicovi, bytem Jasenická 1796, 755 01 Vsetín, IČ 66727383
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP VrškyDíly na ploše 1,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena
25) 10.000 Kč Haně Juřicové, bytem 756 11 Valašská Polanka 299, IČ 73871281
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Prlov
III na ploše 1,25 ha extenzivní pastvou dobytka na otavě a rozrušením mechových porostů
26) 40.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO Valašské Meziříčí, sídlem Zašovská
884, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 64123693 (nevládní nezisková organizace) na provedení
údržby ve zvláště chráněných územích PR Choryňský mokřad a PP Jasenice na celkové
ploše 1 ha pokosením trávy s odstraněním sena a výmladků vrb, v PP Jasenice včetně
provádění ochranného dozoru v letním období
27) 45.200 Kč Českému svazu ochránců přírody, ZO Orchidea Valašsko, sídlem 756 27
Valašská Bystřice č. 185, IČ 49563289 (nevládní nezisková organizace) na provedení
údržby ve zvláště chráněných územích PP Prlov II, PR Dubcová, PP Mokřady Vesník
(Břehy) a PP Vršky-Díly na celkové ploše 1,5 ha pokosením louky s odstraněním sena,
likvidací náletových dřevin a prohloubením dvou tůní
28) 69.400 Kč pro ARION-Sdružení přírodovědců a ochránců přírody, sídlem ČSA 1246,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26993686 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby ve zvláště chráněném území PP Vršky – Díly na ploše 3,3 ha pokosením
trávy s odstraněním sena a likvidací náletových dřevin
29) 62.800 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní 588, 768
61 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na provedení údržby luk ve
zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá v posečení trávy křovinořezem
na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a v asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha,
které bude provedeno 2-krát, včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště
chráněného území
30) 29.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní 588, 768
61 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na provedení údržby luk ve
zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba spočívá v asanačním sečení plochy
0,1 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a v posečení plochy s obrůstajícím náletem o
rozloze 0,8 ha, včetně odstranění biomasy.
31) 27.450 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní 588, 768
61 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na provedení údržby luk ve
zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba spočívá v posečení trávy včetně
drobného náletu a ostružiníku ve svahu se skalkami křovinořezem na ploše 0,39 ha, včetně
odstranění biomasy a v asanačním sečení křovinořezem na ploše 0,18 ha, které bude
provedeno 3-krát, včetně odstranění sena.
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32) 56.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460, IČ 61945897, na
provedení údržby ve zvláště chráněných územích PP Hrádek a PP Sucháčkovy paseky na
celkové ploše 2,6 ha pokosením trávy s odstraněním sena a likvidací označených
náletových dřevin.

25

Veřejná zakázka "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - I"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R14/13

ruší
zadávací řízení na zakázku "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - I", na
základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů;
schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve
ZK - II" formou zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0659-13-P02 až č.
0659-13-P12 výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0659-13-P13 a současným
uveřejněním na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Petr Pavelčík, JUDr. Jolana Hulínová, Ing. Miluše
Poláková, Ph.D., Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Vladimír Němec, Mgr. Radim
Nuc, Ing. Jaroslav Hrabec, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikací ve složení: Petr Pavelčík, JUDr. Jolana Hulínová, Mgr.
Radim Nuc;
3. hodnoticí komisi ve složení: Petr Pavelčík, Ing. Jaroslav Hrabec, Ing. Vladimír Němec,
JUDr. Jolana Hulínová, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Jana Hlavatá, Ing. Miluše
Poláková, Ph.D., Ing. Ivona Demuthová, Mgr. Radim Nuc, Mgr. Michal Uherek;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s ukončením veřejné
zakázky "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - I" a s realizací veřejné
zakázky "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - II" dle zákona č.
137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v termínu do 09.09.2013.

26

Zdravotnictví - realizace zvýšení základního kapitálu nemocnic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R14/13

schvaluje
1. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída
T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle přílohy č. 0688-13-P01;
2. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída
T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01 dle přílohy č. 0688-13-P02.
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27

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (odstranění nepoužitelných léčiv, TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R14/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0110/2013 dle přílohy č. 0687-13-P01.

28

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R14/13

v yjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2013 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0690-13-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0690-13-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0690-13-P07;
2) s proplacením nákladů na opravy dle části 1) bodu a)-c) tohoto usnesení, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči Zlínskému kraji
vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného).

29

Kultura - navýšení příspěvků na provoz z důvodů realizace projektů, navýšení
závazného objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R14/13

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, k posílení investičního fondu ve výši 440.000
Kč, dle přílohy 0651-13-P10;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0111/2013, dle přílohy č. 0651-13-P02;
b) navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové
péče, dle přílohy č. 0651-13-P03;
c) navýšení závazného objemu prostředků na platy o 330.000 Kč na celkovou výši
4.285.000 Kč, dle přílohy č. 0651-13-P04;
d) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 0651-13-P09.
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30

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: mikroprojekty Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R14/13

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a
web" dle příloh č. 0697-13-P02 a č. 0697-13-P03;
2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Regionem Bílé Karpaty, IČ. 08491537 a
Zlínským krajem k mikroprojektu "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
prodloužení trasy", registrační číslo CZ/FMP.10/0290, dle příloh č. 0697-13-P04, č. 0697-13P05, č. 0697-13-P09 a č. 0697-13-P10;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0120/2013 dle přílohy č. 0697-13-P07;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje v termínu do 12.08.2013 dopracovat projekt
"Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a web" v souladu s projektovým rámcem dle
přílohy č. 0697-13-P02 a předložit do 12. výzvy Operačního programu Přeshraniční
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, oblast 1.6 Fond
mikroprojektů.

31

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R14/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0117/2013 dle přílohy č. 0681-13-P01.

32

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R14/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 957/3/150/359/05/13 s
názvem "Střední průmyslová škola Zlín - oprava havarijního stavu topného systému
výměníkové stanice" dle přílohy č. 0682-13-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 958/3/150/360/06/13 s
názvem "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - oprava havarijního stavu odpadů v kuchyni školy"
dle přílohy č. 0682-13-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 příspěvkové organizace
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474,
dle přílohy č. 0682-13-P04;
4. snížení uloženého odvodu prostředků investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, schváleného
Radou Zlínského kraje usnesením č. 0410/R10/13 ze dne 06.05.2013, a to o 550.000 Kč z
2.450.000 Kč na 1.900.000 Kč;
5. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 příspěvkové organizace
Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0682-13-P05;
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6. rozpočtové opatření č. RZK/0118/2013 dle přílohy č. 0682-13-P06;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, výkonem funkce
investora a zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce "Střední průmyslová škola Zlín - oprava havarijního stavu topného systému
výměníkové stanice";
2. příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, výkonem funkce
investora a zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - oprava havarijního stavu odpadů v kuchyni".

33

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R14/13

souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ
60371790, a to:
- osobní automobil HYUNDAI, inventární číslo 200 180, pořizovací cena 350.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1996, formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou;
- osobní automobil ŠKODA FELICIA LXi, inventární číslo 200 182, pořizovací cena 244.720
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1996, formou prodeje za cenu v čase a místě
obvyklou;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, a to:
- promítacího přístroje NEC MT1030 Multisync, inventární číslo C794, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 352..580 Kč, zbytková hodnota 9.734 Kč, formou fyzické likvidace;
- promítacího přístroje NEC MT1030 Multisync, inventární číslo C795, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 352..580 Kč, zbytková hodnota 9.734 Kč, formou fyzické likvidace;
- promítacího přístroje NEC MT1030 Multisync, inventární číslo C796, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 352..580 Kč, zbytková hodnota 9.734 Kč, formou fyzické likvidace;
- promítacího přístroje NEC MT1030 Multisync, inventární číslo C797, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 352..580 Kč, zbytková hodnota 9.734 Kč, formou fyzické likvidace;
- promítacího přístroje NEC MT1030 Multisync, inventární číslo C798, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 352..580 Kč, zbytková hodnota 9.734 Kč, formou fyzické likvidace;
- promítacího přístroje NEC MT1030 Multisync, inventární číslo C799, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 352..580 Kč, zbytková hodnota 9.734 Kč, formou fyzické likvidace;
3. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, IČ 00559644, a to osobní automobil ŠKODA FELICIA KOMBI, inventární
číslo 200 141, pořizovací cena 314.051 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1996, formou
prodeje za cenu v čase a místě obvyklou.

34

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R14/13

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi příspěvkovou organizací Základní škola praktická a
Základní škola speciální Uherský Brod, IČ 60371714, a:
1. Městem Uherský Brod, IČ 00291463, a to na dobu neurčitou dle přílohy č. 0683-13-P02;
2. Základní školou, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, IČ 70932310, a to na dobu neurčitou
dle přílohy č. 0683-13-P03.
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35

Rámcová smlouva - "EU peníze školám - Oblast podpory 1.5." - dodávka č. 2
vizualizační techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R14/13

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení nabídky k výzvě č. 2 zakázky "EU penízem
středním školám - Oblast podpory 1.5. - dodávka vizualizační techniky" dle přílohy č. 068013-P01;
schvaluje
uzavření Prováděcí smlouvy č. 2 s uchazečem C-SYSTEM CZ, a. s., se sídlem v Otakara
Ševčíka 840/10, 636 00, Brno, IČ 27675645, dle příloh č. 0680-13-P02.

36

Projekt "Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R14/13

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/10/0273 včetně jejich příloh
s Regionem Bílé Karpaty, IČ 70849153, dle příloh č. 0679-13-P02 až č. 0679-13-P05.

37

Žádost soukromého subjektu o stanovisko kraje ke změně v rejstříku škol a
školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R14/13

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení požadované
Zlínskou soukromou vyšší odbornou školou umění, o. p. s., IČ 25554166, ve znění přílohy č.
0686-13-P03.

38

Sociální služby - převod z rezervního do inv. fondu, změna inv. fondu a navýšení
objemu prostředků na platy v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R14/13

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, k posílení investičního fondu ve výši 130.813 Kč, dle
přílohy č. 0692-13-P03;
schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
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Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0692-13-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, dle přílohy č. 0692-13-P04;
3. navýšení prostředků na platy a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových
organizací, dle přílohy č. 0692-13-P05.

39

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R14/13

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy se zvláštním režimem, identifikátor 9637335,
poskytované v zařízení Domov se zvláštním režimem Pržno, začleněném do Sociálních
služeb Vsetín, příspěvkové organizace, IČ 49562827, z 85 na 64 lůžek, a to s účinností od
01.08.2013.

40

Sociální služby - záměr zřízení nové sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R14/13

schvaluje
záměr zřízení ambulantní sociální služby typu sociálně terapeutické dílny s kapacitou 4
uživatelé v daný okamžik, v zařízení Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště,
začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, s
účinností k 01.01.2014, a to za podmínky, že k tomuto datu nájemné v místě poskytování
služby - část budovy Jezuitské koleje, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště (o celkové
maximální pronajaté výměře podlahové plochy 340 m2), nepřesáhne 200 Kč + DPH za 1m 2
podlahové plochy za1 rok.

41

Projekt "Edukací ke kvalitě"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R14/13

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu Edukací ke kvalitě dle příloh č. 0691-13-P01 a č.
0691-13-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0116/2013 dle přílohy č. 0691-13-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Edukací ke kvalitě" v
souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0691-13-P01 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí podpory na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost včetně
všech povinných příloh v termínu do 12.08.2013;

2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory z
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Edukací ke kvalitě" v
termínu do 12.08.2013.
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42

Vyhodnocení projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R14/13

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji dle
přílohy č. 0695-13-P01.

43

Rámcová smlouva se spol. T-Mobile CZ a. s. - uzavření dodatků č. 6 a č. 7

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R14/13

schvaluje
uzavření dodatků k Rámcové smlouvě č. 18174016 uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4,
IČ 64949681:
1. Dodatek č. 6 dle přílohy č. 0653-13-P02,
2. Dodatek č. 7 dle přílohy č. 0653-13-P03.

44

Prodej neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R14/13

schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Regionální rada regionu
soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911; dle
přílohy č. 0652-13-P01.

45

Veřejná zakázka "Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění jejich servisu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R14/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění jejich
servisu" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 0656-13-P02 až č. 0656-13-P14;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, RNDr. Zdenka Bukvicová,
Mgr. Libor Fusek, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Zdenek Vaculík, Mgr. Zdeňka
Foltýnová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, RNDr. Zdenka Bukvicová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Ing. David Neulinger, RNDr.
Zdenka Bukvicová, Ing. Zdenek Vaculík, Ing. Jiří Fux, a náhradníky - RNDr. Ivo Skrášek,
Mgr. Michal Uherek, Miroslava Krajíčková, Ing. Robert Olša, Bc. Zdenek Koníček.
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46

Veřejná zakázka "Upgrade řídicího systému a doplnění sledování úniků vody ve
Správní budově č. 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R14/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Upgrade řídícího systému a doplnění sledování úniků
vody ve Správní budově č. 21" formou otevřeného podlimitního řízení dle příloh č. 0657-13P02 až č. 0657-13-P011;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. David Neulinger, Ing.
Dagmar Sýnková, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Mgr. Michal Uherek, František
Mikulička;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Ladislav Kryštof, Ing. Vladimír Kutý, Mgr. Libor Fusek,
Ing. David Neulinger, Ing. Aleš Houserek, a náhradníky - Mgr. Taťána Nersesjan, Ing.
Michal Hanačík, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý.
zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce "Upgrade řídícího systému a
doplnění sledování úniků vody ve Správní budově č. 21", podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 065713-P11.

47

Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R14/13

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským krajem a
společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01
Zlín, dle příloh č. 0655-13-P02, č. 0655-13-P02a, č. 0655-13-P02b, č. 0655-13-P03, a to za
podmínky doložení uzavřených pojistných smluv, které tvoří nedílnou součást uvedených
smluv o výpůjčce, nejpozději do 21.08.2013.
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48

Smlouva o spolupráci s ŘSD - odběr dopravních informací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R14/13

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvkovou organizací,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, dle přílohy č. 0654-13-P01.

49

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R14/13

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedenou v příloze č. 0698-13-P01.

50

Finanční spoluúčast obcí na zajištění základní dopravní obslužnosti území Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R14/13

bere na vědomí
zprávu o finanční spoluúčasti obcí na zajištění základní dopravní obslužnosti na území
Zlínského kraje dle přílohy č. 0699-13-P01;
pověřuje
Ing. Jaroslava Kučeru, člena Rady Zlínského kraje, projednáním zvýšení podílu na úhradě
prokazatelné ztráty o 30 Kč na jednoho obyvatele, tj. na novou výši 100 Kč na jednoho
obyvatele, a to s jednotlivými obcemi Zlínského kraje, které se na financování dopravní
obslužnosti podílejí s tím, že navýšení bude rozvrženo na roky 2014 a 2015 následujícím
způsobem:
a) rok 2014 o 15 Kč na celkovou výši 85 Kč,
b) rok 2015 o 15 Kč na celkovou výši 100 Kč.

51

Opatření k racionalizaci v oblasti dopravní obslužnosti Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R14/13

bere na vědomí
zprávu o opatřeních k racionalizaci v oblasti dopravní obslužnosti Zlínského kraje dle přílohy
č. 0700-13-P01;
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pověřuje
Ing. Jaroslava Kučeru, člena Rady Zlínského kraje, projednáním způsobu nastavení
právního souladu financování dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, nesoucí znaky MHD,
se starosty měst Uherský Brod, Uherské Hradiště, Holešov, Slavičín, Rožnov pod
Radhoštěm a Vsetín.

52

Příspěvkové organizace - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R14/13

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa MUDr. Jiřího Sýkory, ředitele Dětského centra Zlín, p. o., IČ
839281, dle přílohy č. 0701-13-P01;
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského centra Zlín, p. o.,
IČ 839281, dle přílohy č. 0701-13-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: MUDr. Lubomír Nečas, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Karol
Muránsky, Mgr. Helena Miklová, Ing. Aranka Medková Pekárková, Mgr. Michaela
Pavlůsková, MUDr. Olga Tesařová.

53

Projekt Velehrad 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R14/13

schvaluje
a) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč mezi Zlínským
krajem jako dárcem a Mgr. Irenou Dufkovou, Sadová 1343, Hluk, IČ 44094493, jako
obdarovanou, dle přílohy č. 0702-13-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0122/2013 dle přílohy č. 0702-13-P02.

54

Dotace z Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R14/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0121/2013 dle přílohy č. 0703-13-P01.
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55

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. - změna
závazných ukazatelů, dodatky investičních záměrů, změna tvorby a použití inv. fondu
pro rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R14/13

schvaluje
1. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2013 o částku 2.200.000 Kč na
konečnou výši 134.200.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0689-13-P02;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
889/3/170/158/06/12 - 02/06/13 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - Sanitní vozidla" o celkových
nákladech 6.607.000 Kč, dle přílohy č. 0689-13-P06;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
892/3/170/159/07/12 - 02/06/13 Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvkové organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - Sanitní vozidla II." o celkových
nákladech 7.099.000 Kč, dle přílohy č. 0689-13-P07;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0689-13-P08;
5. změnu č. 2 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. 0689-13-P09.

56

SPZ Holešov - podmíněný souhlas se zahájením výstavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R14/13

schvaluje
podmíněný souhlas se zahájením výstavby vedení 2x110 kV a trafostanice TR 110/22 kV
pro společnost E.ON Distribuce ,a. s., dle přílohy č. 0704-13-P02.

Zlín 1. července 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Ivan Mařák v. r.
náměstek hejtmana
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