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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 12.08.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R15/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0777-13-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0610/R14/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 26.08.2013.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R15/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) VII. ročníkem Poháru Zlínského kraje pořádaným JK HANÁ, o. s., Kroměříž, IČ
67024866, ve Skašticích v roce 2013;
2) 14. ročníkem Memoriálu Jožky Matějíka ve střelbě na asfaltové terče pořádaným
Mysliveckým sdružením MODRÁ VODA ZÁHOROVICE, IČ 46256792, v Záhorovicích v
roce 2013;
3) Dožínkami Zlínského kraje pořádanými Okresní agrární komorou Kroměříž, IČ 49435418,
v Kroměříži v roce 2013;
4) oslavami 60. výročí založení "Vyšší průmyslové školy nábytkářské" pořádanými Střední
školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, v roce 2013;
5) slavnostním představením a žehnáním symbolů obce Popovice, IČ 00291269, v roce
2013;
6) Celostátním finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených dětí
pořádaným Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově postižené,
Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, IČ 00843598, ve Valašském Meziříčí v roce 2013;
7) oslavami 60. výročí založení Gymnázia Otrokovice pořádanými Gymnáziem Otrokovice,
IČ 61716693, v Otrokovicích v roce 2013;
8) 6. ročníkem soutěže pIšQworky 2013 pořádaným sdružením Student Cyber Games,
Brno, IČ 26678586, ve Zlínském kraji v roce 2013;
9) 1. ročníkem mezinárodního hokejového turnaje dětí pořádaným Hokejovým Clubem
BBSS, Brumov-Bylnice, IČ 40994961, v Brumově-Bylnici v roce 2013;
10) mezinárodním folklorním festivalem Zlínské besedování pořádaným sdružením
Malenovické podhradí, IČ 27034224, Zlín, v roce 2013;
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11) mezinárodním turnajem "VALAŠSKÝ POHÁR 2013" pořádaným Handball clubem Zubří,
IČ 46531378, v roce 2013;
12) společensko-sportovní akcí "AVIATIK ŠOU 2013" pořádanou Klubem Bojkovských
Skeptiků – Svobodné Občanské Sdružení, IČ 22873520, v roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 50.000 Kč "České jezdecké federaci", Praha, IČ 48549886, na účast Zlínské
oblasti na Mistrovství Evropy ve voltiži v Rakousku v roce 2013;
2) ve výši 30.000 Kč JK HANÁ, o. s., Kroměříž, IČ 67024866, na pořádání VII. ročníku
Poháru Zlínského kraje ve Skašticích v roce 2013;
3) ve výši 60.000 Kč Jezdeckému klubu AZAVERO, o. s., Tupesy, IČ 27058972, na
pořádání IV. ročníku Poháru moravsko-slovenského partnerství v parkurovém skákání v
Holešově v roce 2013;
4) ve výši 20.000 Kč Mysliveckému sdružení MODRÁ VODA ZÁHOROVICE, IČ 46256792,
na pořádání 14. ročníku Memoriálu Jožky Matějíka ve střelbě na asfaltové terče v
Záhorovicích v roce 2013;
5) ve výši 10.000 Kč Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, na pořádání "Sochařského a řezbářského sympozia" v roce 2013;
6) ve výši 20.000 Kč Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, na pořádání oslav 60. výročí založení "Vyšší průmyslové školy nábytkářské" v
roce 2013;
7) ve výši 12.000 Kč sdružení Student Cyber Games, Brno, IČ 26678586, na pořádání 6.
ročníku soutěže pIšQworky 2013 ve Zlínském kraji v roce 2013 s termínem vyúčtování do
20.12.2013;
8) ve výši 15.000 Kč společnosti REC Group s. r. o., Staré Město, IČ 25548034, na pořádní
2. ročníku "Děti a Kovozoo" ve Starém Městě v roce 2013;
9) ve výši 10.000 Kč Valašskému orchestru lidových nástrojů, Vsetín, IČ 26616548, na účast
na celonárodní divadelní přehlídce "Jiráskův Hronov" v roce 2013;
10) ve výši 20.000 Kč sdružení Vsacánek - dětský folklorní soubor Vsetín, IČ 22852476, na
účast souboru na mezinárodním folklorním festivalu na Sicílii v roce 2013;
11) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení "Anděl", IČ 66934702, Kelč, na pořádání
charitativní akce "ParaAkademie" v roce 2013 s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
12) ve výši 15.000 Kč Sportovnímu klubu policie, Vsetín, IČ 60990104, na účast mladých
karatistů na Evropském poháru dětí v tradičním karate v Anglii v roce 2013 s termínem
vyúčtování do 20.12.2013;
13) ve výši 25.000 Kč Valašskému souboru písní a tanců Rusava, Bystřice pod Hostýnem,
IČ 18190090, na pořádání mezinárodního folklorního festivalu "Na rynku v Bystřici" v roce
2013;
14) ve výši 20.000 Kč Hokejovému clubu BBSS, Brumov-Bylnice, IČ 40994961, na pořádání
1. ročníku mezinárodního hokejového turnaje dětí v Brumově-Bylnici v roce 2013;
15) ve výši 30.000 Kč sdružení Malenovické podhradí, Zlín, IČ 27034224, na pořádání
mezinárodního folklorního festivalu Zlínské besedování v roce 2013;
16) ve výši 30.000 Kč sdružení Život pro děti, Kunovice, IČ 27753567, na realizaci
charitativního projektu "Rekondičně regenerační pobyt po náročné léčbě 2013" s termínem
vyúčtování do 20.12.2013;
17) ve výši 10.000 Kč Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IČ
00098604, na pořádání mezinárodní vědecké konference VALAŠSKO - HISTORIE A
KULTURA, v roce 2013;
18) ve výši 25.000 Kč Klubu Bojkovských Skeptiků – Svobodné Občanské Sdružení, IČ
22873520, na pořádání společensko-sportovní akce "AVIATIK ŠOU 2013" v roce 2013;
19) ve výši 10.000 Kč SK Záhorovice, IČ 48506516, na pořádání krojových slavností v
Záhorovicích v roce 2013;
b) poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč Aleně Zobáčové, bytem 6. května 723, 763
62 Tlumačov na účast její dcery Martiny na Mistrovství Evropy ve westernovém ježdění v
Německu;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit účelovou neinvestiční dotaci:
1) ve výši 15.000 Kč obci Popovice, IČ 00291269, na slavnostní představení a žehnání
symbolů obce Popovice v roce 2013;
2) ve výši 25.000 Kč Handball clubu Zubří, IČ 46531378, na pořádání mezinárodního turnaje
"VALAŠSKÝ POHÁR 2013" v roce 2013.

3

Zpráva o činnosti komisí Rady Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R15/13

bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady Zlínského kraje a plnění usnesení přijatých komisemi Rady
Zlínského kraje za rok 2012 dle přílohy č. 0754-13-P01.

4

Dotace obcím na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R15/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s
uvedenými obcemi na výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH
obce na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo
její územní obvod a na věcné vybavení v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0731-13P01:
a) JPO II - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 23.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 14.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 14.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 12.000 Kč,
5. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 14.000 Kč,
6. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 24.000 Kč,
7. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 44.000 Kč,
8. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 56.000 Kč,
9. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 32.000 Kč,
10. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 9.000 Kč,
11. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 15.000 Kč,
12. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 34.000 Kč,
13. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 55.000 Kč,
14. město Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 54.000 Kč,
15. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 18.000 Kč,
16. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 131.000 Kč,
17. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 37.000 Kč,
18. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 34.000 Kč,
19. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 6.000 Kč,
20. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 17.000 Kč,
21. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 24.000 Kč,
22. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 8.000 Kč;
b) JPO III - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 12.000 Kč,
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2. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 6.000 Kč,
3. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 12.000 Kč,
4. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 6.000 Kč,
5. město Hluk, IČ 00290939, ve výši 15.000 Kč,
6. obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 11.000 Kč,
7. obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 14.000 Kč,
8. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 6.000 Kč,
9. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 20.000 Kč,
10. obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 8.000 Kč,
11. město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 9.000 Kč,
12. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 14.000 Kč,
13. obec Kašava, IČ 00284050, ve výši 9.000 Kč,
14. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 14.000 Kč,
15. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 8.000 Kč,
16. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 14.000 Kč,
17. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 5.000 Kč,
18. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 14.000 Kč,
19. obec Nivnice, IČ 00291170, ve výši 15. 000 Kč,
20. městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 9.000 Kč,
21. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 9.000 Kč,
22. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 12.000 Kč,
23. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 9.000 Kč,
24. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 6.000 Kč,
25. obec Poličná, IČ 01265741, ve výši 5.000 Kč,
26. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 12.000 Kč,
27. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 12.000 Kč,
28. obec Racková, IČ 00284386, ve výši 10.000 Kč,
29. obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 8.000 Kč,
30. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, ve výši 9.000 Kč,
31. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 12.000 Kč,
32. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 10.000 Kč,
33. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 12.000 Kč,
34. město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 8.000 Kč,
35. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 5.000 Kč,
36. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 9.000 Kč,
37. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 8.000 Kč,
38. obec Zádveřice-Raková, IČ 00284718, ve výši 12.000 Kč,
39. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 8.000 Kč,
40. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 9.000 Kč,
41. obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 10.000 Kč;
c) JPO V - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Boršice, IČ 00290823, ve výši 8.000 Kč,
2. obec Bratřejov, IČ 00283801, ve výši 6.000 Kč,
3. obec Držková, IČ 00568546, ve výši 6.000 Kč,
4. město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 14.000 Kč,
5. město Uherský Brod, IČ 00291463, ve výši 6.000 Kč,
6. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 5.000 Kč,
7. obec Prostřední Bečva, IČ 00304221, ve výši 8.000 Kč,
8. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 5.000 Kč,
9. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 10.000 Kč,
10. obec Trnava, IČ 00284581, ve výši 5.000 Kč.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R15/13

schvaluje
uzavření smlouvy o placení podílu na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury
SPZ Holešov mezi Zlínským krajem a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Holešov, Holešovská 1691, PSČ: 769 01, IČ 63080303, dle přílohy č. 0744-13-P02;
bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0003/2013 dle přílohy č. 0744-13-P03.

6

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Transformace Zašová III. etapa a Sociální služby
Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R15/13

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová III. etapa - CHB Vsetín", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 0740-13-P01;
2. s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na zabezpečení realizace projektu Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb", vydaném poskytovatelem
dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 0740-13-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru Řízení dotačních programů předložit k podpisu Prohlášení příjemce k
rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová III. etapa - CHB Vsetín" a "Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov
pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb".

7

Projekt "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje" - smluvní
vztahy - dodatky ke smlouvě na dodávku koncových prvků a ke smlouvě o umístění
věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R15/13

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku koncových prvků projektu "Informační,
vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje" č. D/2544/2012/STR, uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Colsys s. r. o., se sídlem Kladno - Dubí, Buštěhradská 109,
IČ 14799634, dle příloh č. 0737-13-P02 a č. 0737-13-P03;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a umístění movitých věcí č.
O/0115/2012/STR, uzavřené mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlín, se sídlem ve
Zlíně, náměstí Míru 12, dle přílohy č. 0737-13-P04;
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3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a umístění movitých věcí č.
O/0118/2012/STR, uzavřené mezi Zlínským krajem a městem Vizovice, se sídlem ve
Vizovicích, Masarykovo náměstí 1007, dle přílohy č. 0737-13-P05.

8

Projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R15/13

ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje č. 0316/R08/13:
1. v bodě 1, kterou bylo schváleno uzavření Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru
mezi Zlínským krajem a společností TENNIS Zlín, a. s., IČ 46975764,
2. bod 2, kterým bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 1.634.696,25 Kč, k financování inovačních voucherů podnikatelským subjektům;
schvaluje
1. uzavření Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru ve znění přílohy č. 0736-13-P03
mezi Zlínským krajem a společností PONAST spol. s r. o., IČ 47678232, která zakládá
partnerskou účast tohoto podnikatelského subjektu v projektu č. CZ.1.12/2.2.00/32.01607
„Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa“;
2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 1.634.321,25
Kč, k financování jednotlivých inovačních voucherů podnikatelským subjektům dle přílohy č.
0736-13-P02.

9

Smlouva o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů s Agenturou pro
podporu podnikání a investic CzechInvest

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R15/13

schvaluje
smlouvu o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů mezi Zlínským krajem a
Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem Praha 2, Nové Město,
Štěpánská 567/15, IČ 71377999, ve znění přílohy č. 0741-13-P02.

10

Albertova vila - sanační a statické opatření - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R15/13

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Albertova vila - sanační a
statické opatření - realizace stavby" dle přílohy č. 0730-13-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zrušit v termínu do 09.09.2013 výběrové řízení z důvodu
přechodu objektu Albertovy vily do majetku KNTB a. s.
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11

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R15/13

předává
1. hmotný movitý majetek, nehmotný majetek (software) a spotřební materiál k hospodaření
příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, dle přílohy č. 0733-13-P02;
2. hmotný movitý majetek, nehmotný majetek (software) a spotřební materiál k hospodaření
příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, dle přílohy č. 0733-13-P03;
3. hmotný movitý majetek a spotřební materiál k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 073313-P04;
4. hmotný movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ
72563346, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0733-13-P05;
5. sbírkové předměty k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, IČ 00089982, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0733-13-P06;
6. sbírkové předměty a exponáty k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská galerii
výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č.
0733-13-P07;
schvaluje
1. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, dle
příloh č. 0733-13-P08 a č. 0733-13-P09;
2. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Krajská
galerie výtvarného umění, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00094889, dle
přílohy č. 0733-13-P10.

12

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - Muzeum budoucnosti Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R15/13

bere na vědomí
vyrozumění o zamítnutí žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace na projekt "Muzeum budoucnosti Vsetín", a to z důvodu nedostatku alokovaných
finančních prostředků dle přílohy 0734-13-P01;
schvaluje
1. změnu subjektu pověřeného výkonem činnosti investora na akci „Muzeum regionu
Valašsko – stavební úpravy zámku Vsetín – I. etapa“ z Muzea regionu Valašsko,
příspěvkové organizace, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na Zlínský kraj, Odbor
investic, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0132/2013 dle přílohy č. 0734-13-P02;
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ruší
právo příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní
nám. 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, hospodařit s rozpracovaným majetkem pořízeným v
rámci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti Vsetín" v hodnotě
2.658.000 Kč;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit ke schválení dodatek č. 4 investičního záměru na
akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti Vsetín" pod novým názvem
akce „Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Vsetín – I. etapa“, v termínu do
26.08.2013;
2. vedoucímu Odboru investic zpracovat objemovou studii a studii interiérů na akci „Muzeum
regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Vsetín – I. etapa“, v termínu do 26.08.2013;
3. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zpracovat návrh finančního vypořádání
návratné finanční výpomoci ve výši 2.458.000 Kč poskytnuté příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, v termínu do
26.08.2013.
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Kultura - Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Kinských dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R15/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy
zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa" formou jednacího řízení bez uveřejnění
dle příloh č. 0735-13-P01 až č. 0735-13-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Muzeum regionu Valašsko, p.
o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa" ve složení: Ing. Bc.
Olga Pekárková, Petr Ruber, Ing. David Neulinger, a náhradníky Ing. Hana Zarembová, Ing.
Veronika Křižková, Mgr. Michal Uherek.
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Sociální služby - Domov pro seniory Luhačovice a Seniorpark Val. Meziříčí II. etapa projektová příprava - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R15/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Domov pro seniory Luhačovice a Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa – projektové
dokumentace" dle přílohy č. 0742-13-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Domov pro seniory Luhačovice a
Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa – projektové dokumentace", kterou předložil
uchazeč FORMICA s. r. o., se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČ 46982663, pro část 1
veřejné zakázky - Domov pro seniory Luhačovice;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem FORMICA s. r. o., se sídlem Slovenská 2685,
76001 Zlín, IČ 46982663, pro část 1 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0742-13-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Domov pro seniory Luhačovice a
Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa – projektové dokumentace", kterou předložil
uchazeč KB projekt s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893, pro část 2
veřejné zakázky - Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa;
4. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem KB projekt s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01
Zlín, IČ 25507893, pro část 2 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0742-13-P03;
5. uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Domov pro seniory Luhačovice, IČ 70850909, za účelem realizace
projektu „Domov pro seniory Luhačovice“ dle přílohy č. 0742-13-P04;
6. uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, za účelem realizace projektu
„Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa“ dle přílohy č. 0742-13-P05.
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Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati - centrální objekt

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R15/13

bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. – centrální objekt - dodávka projektové dokumentace“, dle přílohy č.
0748-13-P01;
schvaluje
1. uzavření kupní smlouvy na odprodej projektové dokumentace mezi Zlínským krajem a
společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČ 27661989, dle přílohy č. 0748-13-P02;
2. odstoupení od smlouvy o dílo č. D/2798/2010/INV ve znění dodatku č. 1 smlouvy na
zpracování projektové dokumentace akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - centrální
objekt" uzavřené dne 25.11.2010 mezi Zlínským krajem a sdružením firem LT PROJEKT a.
s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČ 29220785, a CENTROPROJEKT a. s., Štefánikova
167, 760 30 Zlín, IČ 26907241;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0138/2013 dle přílohy č. 0748-13-P04.
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Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice – Rekonstrukce kuchyně – dodávka
transportních vozíků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R15/13

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Kroměřížská nemocnice a.
s. - Rekonstrukce kuchyně - dodávka transportních vozíků" dle přílohy č. 0749-13-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. Rekonstrukce kuchyně - dodávka transportních vozíků", kterou předložil uchazeč MAVA
spol. s r. o., se sídlem Sovova 1291/5 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 48397555;
2. uzavření smlouvy na dodávku transportních vozíků s uchazečem MAVA spol. s r. o., se
sídlem Sovova 1291/5 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 48397555, dle přílohy č. 0749-13-P02.
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Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - Centrální sterilizace - dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R15/13

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
865/3/170/154/03/12-02/04/13 „Vsetínská nemocnice, a. s. - stavební úpravy centrální
sterilizace“ dle přílohy č. 0752-13-P01,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0134/2013 dle přílohy č. 0752-13-P02.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R15/13

v yjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici, a. s., IČ 27660915, na rok 2013, dle přílohy č. 0750-13-P01;
2. s proplacením nákladů na realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice, a. s. –
Modernizace plynové kotelny – Stará Tenice", a to za podmínky včasného a úplného plnění
závazků nemocnice vůči Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí
(zejména platba nájemného);
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 960/3/170/168/07/13
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Modernizace plynové kotelny – Stará Tenice" dle
přílohy č. 0750-13-P02;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého
majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Modernizace plynové kotelny – Stará Tenice" mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č.
0750-13-P03;
bere na vědomí
informační zprávu o zahájení prací na pořízení regulačního plánu RP1 - Nemocnice
Uherské Hradiště dle přílohy 0750-13-P04;
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jmenuje
Ing. Milana Hudce, vedoucího Odboru investic, Ing. Michala Hanačíka, vedoucího Odboru
ekonomického a Ing. Karola Muránského, vedoucího Odboru zdravotnictví jako zástupce
Zlínského kraje do pracovní skupiny pro pořízení regulačního plánu RP1 - Nemocnice
Uherské Hradiště.
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Příspěvkové organizace - cílové odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R15/13

schvaluje
úkoly a částky cílových odměn ředitelů příspěvkových organizací na rok 2013 dle příloh č.
0738-13-P01 až č. 0738-13-P03.
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R15/13

stanovuje
s účinností od 01.09.2013 plat:
1. paní Mgr. Renatě Ryškové, ředitelce Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318, dle přílohy č.
0739-13-P01,
2. paní Bc. Yvettě Mendlové, ředitelce Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803, dle
přílohy č. 0739-13-P02,
3. paní Mgr. Pavlíně Frdlíkové, ředitelce Základní školy praktické a Základní školy speciální
Otrokovice, IČ 61716413, dle přílohy č. 0739-13-P03,
4. paní Mgr. Věře Kundratové, ředitelce Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle
přílohy č. 0739-13-P04,
5. panu Ing. Jiřímu Polanskému, řediteli Středního odborného učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, dle přílohy č. 0739-13-P05,
6. paní Lence Hanáčkové, ředitelce Základní umělecké školy R. Firkušného Napajedla, IČ
46311131, dle přílohy č. 0739-13-P06,
7. panu Mgr. Jaroslavu Kuncovi, řediteli Základní školy praktické a Základní školy speciální
Slavičín, IČ 61716472, dle přílohy č. 0739-13-P07,
8. panu Mgr. Karlu Zerzáňovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské
Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 0739-13-P08.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R15/13

schvaluje
1. 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
včetně přípojkové skříně na pozemku p. č. 4529/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 289545_1/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně přípojkové skříně,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.700 Kč + DPH;
2. 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 NN
včetně opěrného bodu - sloupu na pozemku p. č. 767/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Strabenice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 117-113_2/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN včetně opěrného bodu sloupu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.700 Kč + DPH;
3. zřízení práva pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem Palackého 166, PSČ
755 01 Vsetín, IČ 25352288, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. 136/9, zahrada, v k.
ú. Otrokovice, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze č. 0705-13-P02, která bude
nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 2.400 Kč + DPH;
4. zřízení práva pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem Palackého 166, PSČ
755 01 Vsetín, IČ 25352288, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. 2487, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 6639-77/2013,
který bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 1.000 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti Eleny
Babicové, bytem Horní Jasenka 252, 755 01 Vsetín a Blanky Drozdové, bytem Prostřední
Bečva 696, 756 56 Prostřední Bečva, strpět:
- umístění tělesa silnice č. II/487 na pozemku p. č. 8216/14, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Velké Karlovice, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 665 Kč;
6. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti Mgr.
Miroslava Warchila a Adély Warchilové, oba bytem Antonínská 676, 687 25 Hluk, strpět:
- umístění tělesa silnice č. II/495 na pozemku p. č. 8161/17, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Hluk, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku;
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou tohoto tělesa silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 665 Kč;
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 zemního vedení NN a VN
v pozemku p. č. 977/12, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- umístění a provozování skříňového rozvaděče NN a zapouzdřeného rozvaděče VN
napojené na nové rozvody NN a VN vše v objektu č. p. 4187 na pozemku p. č. st. 5856 v k.
ú. Zlín, v rozsahu dle přílohy č. 0705-13-P11,

12/32

R15/13

- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN,
- vstup do části zatěžovaného objektu v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy skříňového rozvaděče NN a zapouzdřeného
rozvaděče VN napojené na nové rozvody NN a VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200.000 Kč + DPH;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0126/2013 dle přílohy č. 0705-13-P08;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 092096, a to
přenosný elektrokardiograf MAC PC, inv. číslo 397-20, výrobní číslo B2L52614F, pořizovací
cena 246.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s pronájmem pozemku p. č. 2372/29, ostatní plocha, o výměře 162 m2, k. ú. Všemina
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
obci Všemina, Všemina 162, PSČ 763 15, IČ 00544507, CZ00544507, na dobu určitou od
13.08.2013 do 12.08.2018 za nájemné ve výši 438 Kč za období od 13.08.2013 do
31.12.2013 a ve výši 1.134 Kč/rok od 01.01.2014, dle přílohy č. 0705-13-P04;
3. s pronájmem částí pozemků p. č. 70/1, ostatní plocha, o výměře 38 m2, p. č. 566/1,
ostatní plocha, o výměře 87 m2, p. č. 697, ostatní plocha, o výměře 120 m2, v k. ú. Tupesy
na Moravě příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, obci Tupesy, Tupesy 135, PSČ 687 07, IČ 00542393, na dobu určitou od
13.08.2013 do 31.12.2025 za nájemné ve výši 663 Kč za období od 13.08.2013 do
31.12.2013 a ve výši 1.715 Kč/rok od 01.01.2014, dle přílohy č. 0705-13-P06;
4. s pronájmem pozemků p. č. 972/4, orná půda, o výměře 154 m2, p. č. 973/1, ostatní
plocha, o výměře 3 442 m2, p. č. 973/2, ostatní plocha, o výměře 182 m2, p. č. 1090/26,
orná půda, o výměře 29 m2 a p. č. 1090/27, orná půda, o výměře 63 m2 v k. ú. Havřice
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
Zemědělskému obchodnímu družstvu Poolšaví, v Kútě 2362, Uherský Brod, PSČ 688 01, IČ
00156400, na dobu určitou do 31.12.2023 za roční nájemné ve výši 1.161 Kč + DPH dle
přílohy č. 0705-13-P09;
5. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru o celkové výměře 7,5 m2 umístěného
v přízemí budovy bez čp/če, stojící na pozemku p. č. st. 4040 v k. ú. Zlín, mezi příspěvkovou
organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, jako nájemcem a paní Marií
Chmelařovou, bytem Santražiny 4081, 760 01 Zlín, paní Zdenkou Pavlíkovou, bytem
náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták a paní Radkou Růžičkovou, bytem Kúty 1954, 760 01 Zlín,
jako pronajímatelem, na dobu neurčitou od 01.09.2013, za roční nájemné ve výši 10.000 Kč,
dle přílohy č. 0705-13-P10;
6. s pronájmem nebytového prostoru v budově č. p. 342, objekt občanské vybavenosti,
stojící na pozemku p. č. 775 v k. ú. Brňov, a to místnosti označené v projektové
dokumentaci č. 13, objekt garáže, paní Ivetě Dadákové, Poličná 391, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 65136691, na dobu určitou od 01.09.2013 do 31.03.2015, dle přílohy č. 070513-P12;
7. s pronájmem pozemku p. č. 1524/4, ostatní plocha, o výměře 68 m2, k. ú. Bílovice u
Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, obci Bílovice, Bílovice 70, PSČ 687 12, IČ 00290793, na dobu určitou
od 13.08.2013 do 31.12.2025 za nájemné ve výši 386 Kč za období od 13.08.2013 do
31.12.2013 a ve výši 1.000 Kč/rok od 01.01.2014, dle přílohy č. 0705-13-P15.
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23

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R15/13

schvaluje
záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 4247/11, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1159 pro obec a k. ú. Bojkovice;
2. pozemku
- ve zjednodušené evidenci, parcela původ PK p. č. 1031,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice;
3. části pozemku
- p. č. 1560/3, ostatní plocha, do výměry 25 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Napajedla;
4. části pozemku
- p. č. st. 529/1, zastavěná plocha a nádvoří, do výměry 30 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
ruší
výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou cenu za odprodej nemovitého majetku Zlínského
kraje vyhlášené záměrem evid. č. EKO/025/2013 schválené usnesením Rady Zlínského
kraje č. 0369/R09/13 ze dne 22.04.2013, bod C. 2.

24

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R15/13

ukládá
a) příspěvkové organizaci Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, U Náhonu
5208, 760 01 Zlín, IČ 70850992, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 31.139 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 11/2013, uvedeného v příloze č. 0706-13-P04;
b) Základní škole praktické Horní Lideč, č. p. 130, 756 12 Horní Lideč, IČ 48739235, za
porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 11.410,50 Kč, dle
Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 12/2013,
uvedeného v příloze č. 0706-13-P07;
c) Masarykovu gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické
Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, za porušení rozpočtové kázně odvod do
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 20.904 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za
porušení rozpočtové kázně č. 13/2013, uvedeného v příloze č. 0706-13-P10;
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d) Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 13.969,57 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně č. 14/2013, uvedeného v příloze č. 0706-13-P13;
e) Tauferové střední odborné škole veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31
Kroměříž, IČ 63459086, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 228.485 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně č. 15/2013, uvedeného v příloze č. 0706-13-P16;
f) Střední průmyslové škole Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín, IČ 00559482, za
porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 13.041 Kč, dle
Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 16/2013,
uvedeného v příloze č. 0706-13-P20;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0124/2013 dle přílohy č. 0706-13-P17.

25

Veřejná zakázka "Úvěr na předfinancování projektů Zlínského kraje z fondů EU"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R15/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Úvěr na předfinancování projektů Zlínského kraje z
fondů EU" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0709-13-P02 až č.
0709-13-P10, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0709-13-P10 a současným
uveřejněním zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složeni: Ing. Věra Beinhofnerová, Ing. David Neulinger,
Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Alena Zmeková, Ing. Veronika Křižková, Mgr.
Zdeňka Foltýnová,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Věra
Beinhofnerová,
3. komisi pro hodnocení ve složení: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Michal Hanačík, Ing. David
Neulinger, Ing. Věra Beinhofnerová, Mgr. Pavel Hrubec MBA, a náhradníky - PaedDr. Petr
Navrátil, Ing. Alena Zmeková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Anna Bajerová, Mgr. Renata
Navarová.

26

Smlouva o spolupráci na pořízení dopravně inženýrské studie k řešení dopravní
obsluhy „Baťova areálu“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R15/13

schvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku společnosti Cream Real Estate, s. r. o., IČ 27790380, ve
výši 5.000 Kč na náklady související s pořízením dopravně-inženýrské studie a uzavření
Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlín, Zlínským krajem a společností Cream
Real Estate, s. r. o., na pořízení dopravně-inženýrské studie řešení dopravní obsluhy
východní části „Baťova areálu“ dle přílohy č. 0708-13-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0140/2013 dle přílohy č. 0708-13-P02.
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27

Situační zpráva z podnikatelské mise Zlínského kraje do Jaroslavské oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R15/13

bere na vědomí
situační zprávu z podnikatelské mise Zlínského kraje do Jaroslavské oblasti dle přílohy č.
0707-13-P01.

28

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin a náhradu škod způsobených
zvláště chráněnými živočichy - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R15/13

schvaluje
rozpočtové opatření:
1. č. RZK/0123/2013 dle přílohy č. 0726-13-P01;
2. č. RZK/0129/2013 dle přílohy č. 0726-13-P02.

29

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R15/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Geodetické práce v rámci
projektu NATURA 2000 ve ZK - II" dle přílohy č. 0729-13-P15;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky:
a) pro část veřejné zakázky č. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, nabídku uchazeče O L G E O s. r.
o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779 00, Olomouc - Povel;
b) pro část veřejné zakázky č. 4, 5, 8, 10, 13, nabídku uchazeče MDP GEO, s. r. o., IČ
25588303, se sídlem Masarykova 202, PSČ 763 26, Luhačovice;
2. uzavření smlouvy pro část veřejné zakázky:
a) č. 1 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P01;
b) č. 2 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P02;
c) č. 3 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P03;
d) č. 4 s uchazečem MDP GEO, s. r. o., IČ 25588303, se sídlem Masarykova 202, PSČ 763
26, Luhačovice dle přílohy č. 0729-13-P04;
e) č. 5 s uchazečem MDP GEO, s. r. o., IČ 25588303, se sídlem Masarykova 202, PSČ 763
26, Luhačovice dle přílohy č. 0729-13-P05;
f) č. 6 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P06;
g) č. 7 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P07;
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h) č. 8 s uchazečem MDP GEO, s. r. o., IČ 25588303, se sídlem Masarykova 202, PSČ 763
26, Luhačovice dle přílohy č. 0729-13-P08;
i) č. 9 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P09;
j) č. 10 s uchazečem MDP GEO, s. r. o., IČ 25588303, se sídlem Masarykova 202, PSČ 763
26, Luhačovice dle přílohy č. 0729-13-P10;
k) č. 11 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P11;
l) č. 12 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P12;
m) č. 13 s uchazečem MDP GEO, s. r. o., IČ 25588303, se sídlem Masarykova 202, PSČ
763 26, Luhačovice dle přílohy č. 0729-13-P13;
n) č. 14 s uchazečem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, PSČ 779
00, Olomouc - Povel dle přílohy č. 0729-13-P14;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvy s vybranými
uchazeči dle příloh č. 0729-13-P01 až č. 0729-13-P14 v termínu do 12.09.2013;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s
ukončením veřejné zakázky "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK" v
termínu do 23.09.2013.

30

Projekt "Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les" - Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, smlouva o spolufinancování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R15/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Eliminace
javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les“ vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem
životního prostředí ČR dle přílohy č. 0727-13-P01;
schvaluje
1. uzavření smlouvy č. 11096856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Zlínským krajem a Státním fondem
životního prostředí České republiky, IČ 00020729, dle přílohy č. 0727-13-P02;
2. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Eliminace javoru jasanolistého v
EVL Kněžpolský les" dle příloh č. 0727-13-P03 a č. 0727-13-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2013 dle přílohy č. 0727-13-P07;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru životního prostředí a
zemědělství zajistit realizaci projektu "Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les"
v souladu se smlouvou č. 11096856 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ
00020729, dle přílohy č. 0727-13-P02 a s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR
dle přílohy č. 0727-13-P01 v termínu do 31.12.2015;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu smlouvu č. 11096856
se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729, dle přílohy č. 0727-13-P02 v
termínu do 31.08.2013.
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31

Údržba zvláště chráněných území (ZCHÚ) ve Zlínském kraji 2013 – odstoupení od
smluv a zrušení části veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R15/13

schvaluje
odstoupení z důvodů uvedených v příloze č. 0728-13-P09 od smluv uzavřených dne
19.06.2013 s dodavatelem ZÁBOJNÍK – contractors, s. r. o., IČ 26258692, se sídlem
Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem:
a) č. D/0978/2013/ŽPZE na údržbu PR Vrchové dle přílohy č. 0728-13-P02,
b) č. D/1011/2013/ŽPZE na údržbu PR Rovná Hora dle přílohy č. 0728-13-P03,
c) č. D/1013/2013/ŽPZE na údržbu PR Kovářův žleb dle přílohy č. 0728-13-P04,
d) č. D/1014/2013 na údržbu PR Kobylí hlava dle přílohy č. 0728-13-P05,
e) č. D/1017/2013 na údržbu PP Koukolky dle přílohy č. 0728-13-P06,
f) č. D/1016/2013 na údržbu PP Lázeňský mokřad dle přílohy č. 0728-13-P07.

32

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R15/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0125/2013 dle přílohy č. 0768-13-P01.

33

Zdravotnictví - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatní náklady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R15/13

schvaluje
změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů na rok 2013
příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, Valašské Meziříčí, IČ 00851710, dle přílohy č. 0769-13-P02.

34

Doprava - dotace na Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově
postižených dětí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R15/13

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč Mateřské škole, základní škole a
střední škole pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, IČ 00843598, se
sídlem Vsetínská 454, 757 17 Valašské Meziříčí, na zajištění akce Celostátní finále
dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených dětí v roce 2013.
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35

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2013/DOP - dodatek č. 2,
změna závazných ukazatelů a objemu prostředků na platy v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R15/13

schvaluje
1. navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, v roce 2013 o 722.000 Kč, na celkovou výši 14.942.000 Kč,
dle přílohy č. 0715-13-P03;
2. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, z částky 358.209.000 Kč o 26.222.000 Kč na částku 384.431.000 Kč, dle
přílohy č. 0715-13-P06;
3. dodatek č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2013/DOP, dle přílohy č.
0715-13-P07.

36

Veřejná zakázka "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel – Starý Hrozenkov
2014-2018"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R15/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem „Zajištění
kontrolního vážení silničních vozidel – Starý Hrozenkov 2014-2018“ dle přílohy č. 0716-13P01.

37

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR, navýšení příspěvku na provoz, platy,
ostatní náklady, investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R15/13

bere na vědomí
účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace Muzeum
Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ 00091138, ve výši 210.000 Kč, dle přílohy č.
0711-13-P02;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0128/2013, dle přílohy č. 0711-13-P03;
b) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 978/3/090/059/07/13 s
názvem "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Lešná u Valašského Meziříčí odstranění havarijního stavu oken" dle přílohy č. 0711-13-P05;
c) navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574 o částku 943.000 Kč na celkovou výši 18.753.000 Kč dle přílohy č. 0711-13-P04;
d) navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0711-13-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko výkonem funkce investora pro přípravu
a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Lešná u Valašského Meziříčí odstranění havarijního stavu oken".
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38

Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R15/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0135/2013, dle přílohy č. 0712-13-P07;
uděluje
Ocenění nejlepší knihovník Zlínského kraje v roce 2013:
a) panu Jaroslavu Dvouletému, knihovníku, Obecní knihovna Břestek, 687 08 Břestek 102;
b) paní Mgr. Jarmile Odstrčilové, knihovnici, Obecní knihovna Žeranovice, 769 01 Holešov;
c) panu Bc. Pavlu Zajícovi, řediteli knihovny, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, p.
o., Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm;
d) paní Anně Zapletalové, knihovnici, Městská knihovna Fryšták, Nám. Míru 382, 763 16
Fryšták;
schvaluje
poskytnutí finančních darů ve výši:
a) 10.000 Kč Městskému kulturnímu středisku Holešov, příspěvková organizace, IČ
00486639, dle přílohy č. 0712-13-P03;
b) 10.000 Kč obci Jablůnka, IČ 00303852, dle přílohy č. 0712-13-P04;
c) 10.000 Kč městu Slavičín, IČ 00284459, dle přílohy č. 0712-13-P05;
d) 10.000 Kč obci Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dle přílohy č. 0712-13-P06.

39

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R15/13

schvaluje
1. nový vzor smlouvy o financování grantových projektů v rámci globálního grantu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaného Zlínským krajem
(oblast podpory 3.2) dle přílohy č. 0755-13-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0139/2013 dle přílohy č. 0755-13-P02.

40

Mezinárodní projekt ve školství - uzavření grantové smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R15/13

schvaluje
uzavření grantové smlouvy č. COM-REG-2013-004 pro partnerství Comenius Regio mezi
Zlínským krajem a Domem zahraničních služeb, Národní agenturou pro evropské
vzdělávací programy, IČ 61386839, dle přílohy č. 0756-13-P03.
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41

Projekt "Komunikační infrastruktura ZK" - Nájemní smlouva uzavřená mezi Českými
Radiokomunikacemi, a. s., Telefónica Czech Republic, a. s., a Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R15/13

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi Českými radiokomunikacemi a. s., Telefónica Czech
Republic, a. s. a Zlínským krajem dle přílohy č. 0758-13-P01 a č. 0758-13-P02.

42

Projekt "Vsetínsko - púchovské cyklotoulky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R15/13

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Vsetínsko – púchovské cyklotoulky" dle
příloh č. 0759-13-P01 a č. 0759-13-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Vsetínsko – púchovské
cyklotoulky" ve výši 15 %, tj. 67.971,23 Kč z celkových nákladů projektu příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878,
dopracovat projekt "Vsetínsko – púchovské cyklotoulky" v souladu s projektovým rámcem
dle přílohy č. 0759-13-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na projekt včetně
všech povinných příloh v termínu do 12.08.2013 do 14 hodin;
2. příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878,
předložit žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SRČR 2007-2013, Fond mikroprojektů na projekt včetně všech povinných příloh v termínu do
12.08.2013 do 14 hodin.

43

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R15/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0133/2013 dle přílohy č. 0760-13-P01.

44

Školství - investiční fondy, investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R15/13

schvaluje
Plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2013:
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0761-13-P02;
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2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č.
0761-13-P03;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, dle přílohy č. 0761-13-P04;
4. dodatek č.1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
č.957/3/150/359/05/13 - 01/07/13 na akci "Střední průmyslová škola - oprava havarijního
stavu topného systému výměníkové stanice" dle přílohy č. 0761-13-P06;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, dle přílohy č. 0761-13- P07;
6. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0761-13-P08;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, k posílení investičního fondu ve výši
52.000 Kč.

45

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R15/13

schvaluje
a) navýšení provozního příspěvku o 14.926.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem dle přílohy č. 0765-13-P02;
b) snížení provozní příspěvku o 534.000 Kč Střední průmyslové škole Otrokovice; na
celkovou částku 310.895.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem dle
přílohy č. 0765-13-P02.

46

Školství - smlouvy o poskytnutí dotace - Podpora řemesel v odborném školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R15/13

schvaluje
1. poskytnutí dotace Střední škole služeb s. r. o., IČ 25500091, ve výši 26.000 Kč v systému
Podpora řemesel v odborném školství dle příloh č. 0762-13-P01 a č. 0762-13-P02;
2. poskytnutí dotace Střední škole obchodně technické s. r. o., IČ 26215829, ve výši
185.100 Kč v systému Podpora řemesel v odborném školství dle příloh č. 0762-13-P03 a č.
0762-13-P04;
3. poskytnutí dotace Střední škole letecké s. r. o., IČ 26286033, ve výši 136.200 Kč v
systému Podpora řemesel v odborném školství dle č. 0762-13-P05 a č. 0762-13-P06;
4. poskytnutí dotace Střední škole MESIT, o. p. s., IČ 25318390, ve výši 116.500 Kč v
systému Podpora řemesel v odborném školství dle č. 0762-13-P07 a č. 0762-13-P08.
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47

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R15/13

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, a to:
- kopírky RANK XEROX 5014, inventární číslo 17087-17088, pořizovací cena 129.750 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1992,
- kopírky MINOLTA EP 3170, inventární číslo 304/22, pořizovací cena 108.966 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1992,
- kopírka SHARP SF 2035, inventární číslo 315/22, pořizovací cena 176.900 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1996,
- vybavení jazykové učebny (souprava s kabeláží a sluchátky), inventární číslo 660126,
pořizovací cena 116.694 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1999.
Majetek bude vyřazený formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště,
IČ 60371749, a to počítače APPLE, inventární číslo SUPSUHDHM 127, pořizovací cena
139.196 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1997, formou fyzické likvidace.

48

Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R15/13

schvaluje
podání návrhu na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem Základní škola praktická a Základní škola speciální
Bystřice pod Hostýnem, IČ 70859957, zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru
79-01-B/01 Základní škola speciální z 16 na 20 žáků s účinností od 01.09.2013;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu rady, podat návrh na zápis výše uvedené změny v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu do 20.08.2013.

49

Veřejná zakázka "Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business
Intelligence II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R15/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje Business Intelligence II." dle
přílohy č. 0766-13-P02;
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schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Datový sklad, manažerský informační systém a nástroje
Business Intelligence II." v souladu s doporučením Řídícího výboru pro informační strategii
Zlínského kraje.

50

Vyhodnocení projektů realizovaných v rámci OP Vzdělávání pro konkurencechopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R15/13

bere na vědomí
1. vyhodnocení realizace projektu "Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na
kariérové poradenství“ dle přílohy č. 0767-13-P01,
2. vyhodnocení realizace projektu "Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality
vzdělávání ve Zlínském kraji“ dle přílohy č. 0767-13-P02;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v dodatku č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/1.3/09/2009
vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k projektu
"Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství", ve znění
přílohy č. 0767-13-P03.

51

Sociální služby - Dotace obci na výkon opatrovnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R15/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0127/2013 dle přílohy č. 0772-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
financování provozních výdajů obce Velehrad, Hradišťská 231, Velehrad, IČ 00291536, ve
výši 45.000 Kč souvisejících se zajištěním povinností vyplývajících z výkonu funkce
opatrovnictví dle přílohy č. 0772-13-P05.

52

Sociální služby - převod z rezervního do inv. fondu, změna inv. fondu a změna
závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R15/13

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení investičního fondu ve výši 77.000 Kč, dle přílohy
č. 0774-13-P03;
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schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, v roce 2013, dle přílohy č. 0774-13-P02;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů příspěvkové
organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0774-13-P04.

53

Sociální služby - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R15/13

bere na vědomí
1. dopis ředitele odboru implementace fondů EU MPSV ČR ze dne 14.06.2013 o stavu
čerpání finančních prostředků projektů předložených do výzvy č. 7 v rámci Integrovaného
operačního programu dle přílohy č. 0775-13-P02;
2. zprávu o stavu přípravy realizace investičních akcí „Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová“ dle přílohy č. 0775-13-P03;
3. zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, II. - VI. etapa - zpracování projektové
dokumentace" dle přílohy č. 0775-13-P04;
souhlasí
1. se zajištěním projektové přípravy a realizací akce s názvem „Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová“, a to I. etapy – DZP Zašová a III. etapy – CHB Vsetín Luh;
2. se zajištěním projektové přípravy akce s názvem „Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová“ – II. etapa - DZP Valašské Meziříčí, IV. etapa – CHB Rožnov pod
Radhoštěm Zemědělská, V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice a VI. etapa - CHB Rožnov pod
Radhoštěm Sluneční;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova
167, 760 01 Zlín, IČ 01643541, pro část 1 veřejné zakázky - etapu II;
2. uzavření smlouvy s uchazečem CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova 167, 760
01 Zlín, IČ 01643541, pro část 1 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0775-13-P05;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče ATRIS, s. r. o., Soběšovice 270, 739 38
Soběšovice, IČ 28608909, pro části 2, 3 a 5 veřejné zakázky - etapy III, IV a VI;
4. uzavření smlouvy s uchazečem ATRIS, s. r. o., Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, IČ
28608909, pro části 2, 3 a 5 veřejné zakázky, dle příloh č. 0775-13-P06, č. 0775-13-P07 a č.
0775-13-P09;
5. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KB projekt, s. r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ
25507893, pro část 4 veřejné zakázky – etapa V;
6. uzavření smlouvy s uchazečem KB projekt, s. r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ
25507893, pro část 4 veřejné zakázky, dle přílohy č. 0775-13-P08;
ukládá
vedoucímu Odboru investic v termínu do 31.12.2014 zajistit:
1. projektovou přípravu a následně zahájit realizaci akce s názvem „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová“, a to I. etapa – DZP Zašová a III. etapa – CHB Vsetín
Luh;
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2. projektovou přípravu akce s názvem „Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová“, a to II. etapa - DZP Valašské Meziříčí, IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm
Zemědělská, V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice a VI. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm
Sluneční do ukončení výkonu inženýrské činnosti.
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Sociální služby - Pravidla pro rozdělování dotací z rozpočtu ZK pro rok 2013 návaznost na transformaci pobytových sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R15/13

schvaluje
pravidla pro rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013 poskytovatelům
sociálních služeb zajišťujícím služby navazující na proces transformace pobytových
sociálních služeb ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0773-13-P02.
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Projekt "Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R15/13

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb
se zdravotním postižením ve Zlínském kraji dle příloh č. 0771-13-P01 a č. 0771-13-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0131/2013 dle přílohy č. 0771-13-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Zvyšování kvality
života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 0771-13-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí
podpory na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost včetně všech
povinných příloh v termínu do 26.08.2013;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory z
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvyšování kvality života
uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" v termínu do
26.08.2013.
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Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2013"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R15/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Nákup osobních
automobilů 2013" dle přílohy č. 0722-13-P01;
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ruší
část 2 zadávacího řízení na zakázku "Nákup osobních automobilů 2013", na základě
ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 0722-13-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s., se sídlem Zlín, tř.
Tomáše Bati 642, PSČ 763 02, IČ 25511165,
2. uzavření kupní smlouvy s uchazečem SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a. s., se sídlem Zlín, tř.
Tomáše Bati 642, PSČ 763 02, IČ 25511165, dle přílohy č. 0722-13-P03,
3. zahájení veřejné zakázky s názvem "Nákup osobního automobilu 2013" formou
zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0722-13-P04 až č. 0722-13-P13
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0722-13-P14 a současným uveřejněním na profilu
zadavatele;
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.

57

Veřejná zakázka "Zajištění výcviku supervizorů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R15/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Zajištění výcviku supervizorů" dle přílohy č. 0723-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Realizace výcviku supervizorů", kterou
předložil uchazeč Asociace mediátorů České republiky o. s., K Vodojemu 4, 150 00 Praha 5,
IČ 70908044;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Asociace mediátorů České republiky o. s., K Vodojemu 4,
150 00 Praha 5, IČ 70908044, dle přílohy č. 0723-13-P02.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výcviku koučů č. D/1256/2013/ŘDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R15/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výcviku koučů reg. č. D/1256/2013/ŘDP uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Koučink Centrum, s. r. o., se sídlem U Čokoládoven 818/9,
143 00 Praha 4, IČ 27233863, dle přílohy č. 0717-13-P01.
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Uzavření dodatku ke smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R15/13

schvaluje
uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o zprostředkování burzovních komoditních obchodů č.
D/2172/2010/KŘ a č. D/2747/2010/KŘHS uzavřených mezi Zlínským krajem a společností
FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČ 26439573, ve
znění příloh č. 0720-13-P01 a č. 0720-13-P02.
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Uzavření smluv o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje 21Net

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R15/13

schvaluje
uzavření Smluv o připojení ke komunikační infrastruktuře Zlínského kraje mezi Zlínským
krajem a:
1. Krajskou nemocnicí Tomáše Bati, a. s., IČ 27661989, dle přílohy č. 0721-13-P01;
2. Krajským ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767, dle přílohy č. 0721-13-P02;
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0721-13-P03;
4. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0721-13-P04;
5. Vsetínskou nemocnicí a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0721-13-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele předložit k podpisu "Smlouvy o připojení ke
komunikační infrastruktuře Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem, krajskými nemocnicemi a
Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje v termínu do 07.10.2013.
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Žádost o náhradu škody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R15/13

bere na vědomí
žádost pana Zdeňka Kužely o náhradu škody ve výši 2.592 Kč dle přílohy č. 0724-13-P02;
schvaluje
vyjádření pro pojišťovnu Kooperativa, a. s., dle přílohy č. 0724-13-P03.
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Nepotřebný majetek ve správě KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R15/13

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku uvedeného v příloze č. 0718-13-P01
formou fyzické likvidace.
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Směrnice Tvorba a schvalování vnitřních norem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R15/13

schvaluje
směrnici SM/01/02/13 - Tvorba a schvalování vnitřních norem dle přílohy č. 0719-13-P02.
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Integrovaný projekt "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdové
základny a pořízení sanitních vozidel" - ROP Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R15/13

bere na vědomí
vyhlášení výzvy č. 44/2013 k podání projektových žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a
obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst a podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové
infrastruktury dle přílohy č. 0732-13-P03;
schvaluje
1. realizaci integrovaného projektu "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel" v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů;
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
870/3/170/156/04/12 – 03/07/13 na akci "ZZS ZK, p. o. - výjezdové stanoviště Vsetín přístavba garáží" dle přílohy č. 0732-13-P04;
3. finanční rámec akce "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – pořízení sanitních
vozidel včetně technologického vybavení", dle přílohy č. 0732-13-P05;
4. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0732-13-P05, v souladu s ust. čl. 7, bod
26 SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0141/2013 dle přílohy č. 0732-13-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2013 dle přílohy č.
0732-13-P07;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů podat žádost o dotaci na integrovaný
projekt "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdové základny a pořízení
sanitních vozidel" v rámci výzvy č. 44/2013 z Regionálního operačního programu Střední
Morava v termínu do 21.08.2013;
2. vedoucímu Odboru zdravotnictví předložit ke schválení dodatek č. 1 investičního záměru
akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 946/3/170/163/04/13 na akci "Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje - pořízení sanitních vozidel včetně technologického
vybavení" v termínu do 26.08.2013;
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ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.06.2013 č. 0539/R13/13 - část schvaluje, kterým
Rada Zlínského kraje schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1028/2013/ŘDP
se společností RAPOS, spol. s r. o., se sídlem Nerudova 325, 769 01 Holešov, IČ
25504487, dle přílohy č. 0623-13-P01.
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Školství - projekty do vyhlášené výzvy OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R15/13

bere na vědomí
výzvu L. Ministerstva životního prostředí ČR pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v
rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a
využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor
energie;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy na akce:
a) "Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – realizace úspor energie" příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500;
b) "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – realizace úspor
energie" příspěvkové organizace Stření zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Zlín, IČ 00226319;
c) "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie" příspěvkové
organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 70891320;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Odborem řízení dotačních
programů, Odborem investic a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, přípravu projektových a finančních rámců do termínu 26.08.2013 na akce:
a) "Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – realizace úspor energie" příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500;
b) "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – realizace úspor
energie" příspěvkové organizace Stření zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Zlín, IČ 00226319;
c) "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie" příspěvkové
organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 70891320.
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Zdravotnictví - výzva OP Životní prostředí na zateplení budov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R15/13

bere na vědomí
L. výzvu Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životního prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a
Evropského fondu pro regionální rozvoj v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie,
oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, dle přílohy č. 0770-13-P02;
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souhlasí
se zajištěním pasportů objektů, energetických auditů a zjednodušených projektových
dokumentací pro podání žádosti o dotaci a energetických auditů nemovitostí ve vlastnictví
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0770-13-P03, za účelem podání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu Životního prostředí;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0142/2013 dle přílohy č. 0770-13-P04,
2. Smlouvu o dílo na zpracování pasportu vybraných budov a zjednodušených projektových
dokumentaci pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - část 1
se společností LT PROJEKT a. s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 29220785 dle přílohy č.
0770-13-P05,
3. Smlouvu o dílo na zpracování pasportu vybraných budov a zjednodušených projektových
dokumentaci pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - část 2
se společností G G ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště , IČ
46994432 dle přílohy č. 0770-13-P06,
4. Smlouvu o dílo na zpracování pasportu vybraných budov pro případné podání žádosti o
dotaci z Operačního programu Životní prostředí - část 3se společností MIKULÍK projekty s.
r. o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27697746 dle přílohy č. 0770-13-P07.
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Projekt "CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ - Centra přírodovědného a technického vzdělávání
pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R15/13

bere na vědomí
vyrozumění o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k
projektu "Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 dle přílohy č.
0757-13-P02;
schvaluje
1. realizaci projektu "Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku
žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji" z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost;
2. změnu projektového a finančního rámce projektu "Centra přírodovědného a technického
vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji" dle příloh
č. 0757-13-P03 a č. 0757-13-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2013 dle příohy č. 0757-13-P07;
4. uzavření partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci projektu "Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji", mezi Zlínským krajem a:
a) Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č.
0757-13-P08,
b) Integrovanou střední školou - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0757-13-P09,
c) Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0757-13P10,
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d) Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0757-13P11,
e) Středním odborným učilištěm Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0757-13-P12,
f) Střední průmyslovou školou polytechnickou - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, dle přílohy č. 0757-13-P13,
g) Střední průmyslovou školou Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0757-13-P14,
h) Tauferovou střední odbornou školou veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č.
0757-13-P15,
ch) Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle
přílohy č. 0757-13-P16,
i) Střední školou zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0757-13-P17,
j) Střední průmyslovou školou Otrokovice, IČ 61716677, dle přílohy č. 0757-13-P18,
k) Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č.
0757-13-P19,
l) Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0757-13-P20,
m) Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště, IČ 00559644,
dle přílohy č. 0757-13-P21,
n) Střední školou - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, dle
přílohy č. 0757-13-P22,
o) Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, dle přílohy č. 0757-13-P23.
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Zdravotnictví - uzavření smlouvy o poskytování poradenství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R15/13

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování poradenství při koordinaci IT v nemocnicích založených
Zlínským krajem mezi Zlínským krajem a Ing. Michalem Schäferem, IČ 18807950, Dolní
2302, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0778-13-P02.

Zlín 12. srpna 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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