R19/13

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 07.10.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0834/R19/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0958-13-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0835/R19/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) benefičním divadelním představením "Vzpoura nevěst" pořádaným sdružením Mamma
HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s., IČ 70099880, v roce
2013;
2) setkáním u kulatého stolu v rámci projektu "Pojďme do toho společně II" pořádaným
sdružením Za sklem, o. s., IČ 22901531, v roce 2013;
3) Vánočním koncertem pořádaným Sdružením dechového orchestru mladých Zlín, o. s.,
(SDMO Zlín, o. s.), IČ 65822471, v Městském divadle Zlín v roce 2013;
4) Zlínskými regionálními ozvěnami 21. Mezinárodního festivalu Praha - FEBIOFEST 2014
pořádanými společností FEBIOFEST s. r. o., IČ 26721546, v roce 2014;
5) mezinárodní akcí "Aminostar Natural Cup 2013" pořádanou Tělovýchovnou jednotou
Bystřice pod Hostýnem, o. s., IČ 18188532, v roce 2013;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 30.000 Kč sdružení Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým
onemocněním prsu, o. s., IČ 70099880, na pořádání benefičního divadelního představení
"Vzpoura nevěst" v roce 2013 s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
2) ve výši 25.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s., (SDMO Zlín, o. s.),
IČ 65822471, na pořádání Vánočního koncertu v Městském divadle Zlín v roce 2013, s
termínem vyúčtování do 31.01.2014;
3) ve výši 50.000 Kč Ing. Petru Všetečkovi, IČ 49933027, na vydání odborné publikace zlínbaťa-gahura-karfík-voženílek-plesník v roce 2013, s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
4) ve výši 10.000 Kč Tělovýchovné jednotě Bystřice pod Hostýnem, o. s., IČ 18188532, na
pořádání mezinárodní akce "Aminostar Natural Cup 2013" s termínem vyúčtování do
20.12.2013;
b) poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 50.000 Kč The Czech Ensemble Baroque, o.
s., IČ 22674209, na zakoupení cembala v roce 2013, s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
c) poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč panu Františku Šarišskému, bytem Vodní
4201, 760 01 Zlín, na pořádání akce "Vánoce se Skládankou" v roce 2013;
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d) rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0179/2013 dle přílohy č. 0947-13-P02;
b) č. RZK/0182/2013 dle přílohy č. 0947-13-P05.

3

Rozpočtové opatření - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR a návrh
smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0836/R19/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0174/2013 dle přílohy č. 0941-13-P01,
2. vzory smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací obcím dle přílohy č. 0941-13P02 a č. 0941-13-P03.

4

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0837/R19/13

schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch obce Zahnašovice, se sídlem Zahnašovice 43, PSČ
769 01, IČ 00287890, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování výtlačného potrubí kanalizace na pozemkových parcelách p. č.
147/3, p. č. 147/37, p. č. 457 a p. č. 458 v k. ú. Zahnašovice, vstup a vjezd na tyto pozemky
za účelem udržování výtlačného potrubí kanalizace v dobrém stavebním stavu, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 213-61/2013 ze dne 04.05.2013, na dobu existence zařízení, za
jednorázovou náhradu ve výši 6.969 Kč + DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí obec Zahnašovice.

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0838/R19/13

schvaluje
1. uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a společností City Work s. r. o, se sídlem
Na Baště Sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, IČ 28181760, dle přílohy č. 0939-13-P02;
2. uzavření podlicenčních smluv, za podmínky schválení a uzavření licenční smlouvy mezi
Zlínským krajem a společností City Work s. r. o, IČ 28181760, dle přílohy č. 0939-13-P02,
mezi Zlínským krajem a příspěvkovými organizacemi:
a) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
00094889; dle přílohy č. 0939-13-P03,
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
00089982; dle přílohy č. 0939-13-P04;
c) 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346; dle přílohy č.
0939-13-P05;
d) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
70947422; dle přílohy č. 0939-13-P06,
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3. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00094889,
dle přílohy č. 0939-13-P07;
předává
hmotný movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně, IČ 00094889, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0939-13-P08.

6

Veřejná zakázka "Dodávka, servis a podpora meteorologického radiolokátoru a
infopanelů v rámci projektu IVVS ZK" - Projekt Informační, vyrozumívací a varovací
systém Zlínského kraje (IVVS)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0839/R19/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Dodávka, servis a
podpora meteorologického radiolokátoru a infopanelů v rámci projektu IVVS ZK" dle přílohy
č. 0944-13-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
předběžného oznámení k veřejné zakázce "Dodávka, servis a podpora meteorologického
radiolokátoru a infopanelů v rámci projektu IVVS ZK" v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 18.11.2013.

7

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0840/R19/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "DS Rožnov pod
Radhoštěm - Stavební práce a dodávka vnitřního vybavení" dle přílohy č. 0945-13-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.02.2013 č. 0097/R03/13, kterým Rada Zlínského
kraje schválila předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "DS
Rožnov pod Radhoštěm - Stavební práce a dodávka vnitřního vybavení" dle přílohy č. 013113-P01.
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8

Dostavba Domova pro seniory Koryčany - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0841/R19/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0623/2013/STR uzavřené mezi
Zlínským krajem a městem Koryčany, IČ 00287334, dle přílohy č. 0938-13-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0178/2013 dle přílohy č. 0938-13-P03.

9

Školství - závěrečné vyhodnocení projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0842/R19/13

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich
budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou" dle přílohy č. 0943-13-P01.

12

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu Zlínského
kraje na roky 2015-2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0843/R19/13

bere na vědomí
1. návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 dle přílohy č. 0927-13-P02;
2. návrh rozpočtového výhledu Zlínského kraje na rok 2015-2017 dle přílohy č. 0927-13P03;
ukládá
vedoucím odborů Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s přílohami č. 0927-13-P02, č.
0927-13-P03 a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
provést dle pokynu Odboru ekonomického v termínu do 17.10. 2013 následující úkony:
1. zpracovat podrobný rozpis rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou,
2. upravit komentáře k návrhu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014,
3. stanovit závazné vztahy rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014,
4. upravit rozpis a komentáře k rozpočtovému výhledu ZK na roky 2015-2017;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0180/2013 dle přílohy č. 0927-13-P04.
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13

Schválení "Žádosti o čerpání" 1. tranše III. úvěru od EIB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0844/R19/13

schvaluje
"Žádost o čerpání" 1. tranše ve výši 380.000.000 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou v měně
CZK z úvěru od Evropské investiční banky na Projekt infrastruktury ve Zlínském kraji II - B,
dle přílohy č. 0959-13-P02;
pověřuje
Ing. Michala Hanačíka, vedoucího Odboru ekonomického, k odsouhlasení nabídky úrokové
sazby a Ing. Jaroslava Drozda, statutárního náměstka hejtmana, k podpisu této nabídky.

14

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0845/R19/13

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 - STL plynovodní přípojky v pozemku p. č.
620, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Přílepy u Holešova, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1272-76/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
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 zemního vedení NN v
pozemku p. č. 2337/1 (EN 2337/1), ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Všemina, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1169-88_1/2013,
- 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 16.000 Kč + DPH;
3. 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 vč. 4
ks přípojkových skříní na pozemku p. č. 5466/92, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú.
Polešovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 108895603/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN vč. 4 ks přípojkových skříní,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 32.000 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
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- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 4438/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1201-118/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
5. 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. 1892/5, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Malenovice u Zlína v rámci stavby "Rekonstrukce komunikace ulice J.
Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II. etapa", v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 1892/5,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Malenovice u Zlína v rámci stavby "Rekonstrukce komunikace
ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II. etapa", v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč + DPH.

15

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0846/R19/13

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 15529/37, ostatní plocha,
- p. č. 15529/50, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí;
2. pozemku
- p. č. 828/1, ostatní plocha, o výměře 337 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1012-412/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Zdounky;

B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
- pozemku p. č. 828/5, ostatní plocha, o výměře 251 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1012-412/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Zdounky.
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Poskytnutí přímých dotací - změna části usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0847/R19/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 25.09.2013, č. 0180/Z07/13 písm. a) bod 3., kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí investiční účelové
dotace Povodí Moravy s. p., IČ 70890013, ve výši 2.000.000 Kč, na akci nazvanou
Zvyšování ochrany před povodněmi ve Zlínském kraji;
b) schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace Povodí Moravy s. p., ve výši 2.000.000
Kč, na akci nazvanou Zvyšování ochrany před povodněmi ve Zlínském kraji.

17

Zdravotnictví - realizace zvýšení základního kapitálu Uherskohradišťské nemocnice a.
s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0848/R19/13

schvaluje
uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída T.
Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ
27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68 dle přílohy č. 095213-P01.

18

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - dodatek ke smlouvě o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0849/R19/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0154/2012/ZD uzavřené mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0953-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0027/2013 ve znění
přílohy č. 0953-13-P03.

19

Zdravotnictví - uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy na odkup dřevní hmoty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0850/R19/13

schvaluje
1) uzavření smlouvy o dílo na kácení stromů a realizaci náhradní výsadby v areálu
Uherskohradišťské nemocnice a. s., dle přílohy č. 0954-13-P02;
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2) uzavření kupní smlouvy na odkup dřevní hmoty vytěžené v areálu Uherskohradišťské
nemocnice a. s., dle přílohy č. 0954-13-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0026/2013, dle přílohy č.
0954-13-P07.

20

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0851/R19/13

bere na vědomí
neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR příspěvkové organizaci Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, v celkové výši 20.000 Kč dle přílohy č. 0930-13P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0175/2013 dle přílohy č. 0930-13-P02.

21

Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0852/R19/13

schvaluje
1. udělení ocenění "PRO AMICIS MUSAE" za významný a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu:
a) panu Václavu Maňasovi mladšímu, bytem Okružní 4567, 760 05 Zlín, za soustavnou
kompoziční a aranžérskou činnost pro české a moravské dechové hudby,
b) panu JUDr. Josefu Holcmanovi, bytem Nad Vývozem 4878, 760 05 Zlín, za soustavnou
literární a publikační činnost;
2. poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 50.000 Kč panu Václavu Maňasovi mladšímu, bytem Okružní 4567, 760 05 Zlín, v
rámci ocenění PRO AMICIS MUSAE 2013,
b) ve výši 50.000 Kč panu JUDr. Josefu Holcmanovi, bytem Nad Vývozem 4878, 760 05
Zlín, v rámci ocenění PRO AMICIS MUSAE 2013;
3. poskytnutí věcného daru - skleněné plastiky:
a) v hodnotě 6.000 Kč panu Václavu Maňasovi mladšímu, bytem Okružní 4567, 760 05 Zlín,
v rámci ocenění PRO AMICIS MUSAE 2013,
b) v hodnotě 6.000 Kč panu JUDr. Josefu Holcmanovi, bytem Nad Vývozem 4878, 760 05
Zlín, v rámci ocenění PRO AMICIS MUSAE 2013;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0176/2013 dle přílohy č. 0931-13-P02.
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22

Školství - rozšíření systému "Podpora řemesel v odborném školství"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0853/R19/13

schvaluje
rozšíření systému "Podpory řemesel v odborném školství" o obor 29-53-H/01 Pekař s
účinností od 01.09.2014.

23

Veřejná zakázka "EU peníze školám - Oblast podpory 1.5." Rámcová smlouva dodávka č. 3 vizualizační techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0854/R19/13

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení nabídky k výzvě č. 3 zakázky "EU peníze středním
školám - Oblast podpory 1.5. - dodávka vizualizační techniky" dle přílohy č. 0951-13-P01;
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy č. 3 s uchazečem C-SYSTEM CZ, a. s., se sídlem Otakara
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČ 27675645, dle přílohy č. 0951-13-P02.

24

Projekt Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji – úprava podmínek Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, dodatek č. 3 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0855/R19/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní
rozvoj dle přílohy č. 0949-13-P01;
schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
844/3/010/04/02/12-03/09/13 "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 094913-P02;
2. projektový a finanční rámec projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II" dle
přílohy č. 0949-13-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0181/2013 dle přílohy č. 0949-13-P04;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit Radě Zlínského kraje ke schválení
projektovou žádost projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II" včetně
zpracovaných studií proveditelnosti v termínu do 18.11.2013.
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25

Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních
nákladů v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0856/R19/13

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů a vyčlenění
účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č.
0957-13-P02.

26

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0857/R19/13

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 5730896, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zašová, začleněném do Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, ze
100 na 95 lůžek, a to s účinností od 01.11.2013.

27

Projekt "Edukací ke kvalitě" - veřejná zakázka Zajištění vzdělávacích kurzů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0858/R19/13

schvaluje
zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění vzdělávacích kurzů" formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0955-13-P01 až č. 0955-13-P15;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, JUDr. Pavla Hynčicová, Ing.
Alena Grebíková, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena
Pšenčíková DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: JUDr. Pavla Hynčicová, Mgr. Radim Nuc,
Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena Pšenčíková DiS.,
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Bc. Anna Blechová, Mgr. Milena
Pšenčíková DiS., Mgr. Simona Čubáková, Bc. Peter Pulik, a náhradníky - Mgr. Michal
Uherek, Mgr. Jana Bartošková, Mgr. Marta Karpielová, Mgr. Helena Miklová, Ing. Ivana
Entová.
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28

Veřejná zakázka - Upgrade nástroje pro řízení projektů a zajištění jeho podpory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0859/R19/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Upgrade nástroje pro řízení projektů a zajištění jeho
podpory" formou jednacího řízení bez uveřejnění dle příloh č. 0933-13-P01 až č. 0933-13P07;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Upgrade nástroje pro řízení
projektů a zajištění jeho podpory" ve složení: Mgr. Pavel Hrubec MBA, Ing. Jana Koldová,
Ing. David Neulinger, Ing. Martin Kobzáň, RNDr. Ivo Skrášek, a náhradníky - Mgr. Milan
Filip, Ing. Diana Pavlíčková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Martin Prusenovský, Bedřich Polák
Dis.

29

Veřejná zakázka "Zajištění výcviku supervizorů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0860/R19/13

bere na vědomí
oznámení zaslané uchazečem Asociace mediátorů České republiky, o. s., se sídlem K
vodojemu 2382/4, 150 00 Praha 5, IČ 70908044, dle přílohy č. 0936-13-P01;
schvaluje
1. výběr druhé nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Zajištění výcviku
supervizorů", kterou předložil uchazeč Soňa Nedomová, se sídlem Bratří Žůrků 703/1a, 617
00 Brno-jih, IČ 48516082;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Soňa Nedomová, se sídlem Bratří Žůrků 703/1a,
617 00 Brno-jih, IČ 48516082, dle přílohy č. 0936-13-P02.

30

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0861/R19/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Výběr dodavatele výpočetní techniky II" formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0935-13-P01 až č. 0935-13-P10, výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0935-13-P11 a současným uveřejněním zadávací
dokumentace a výzvy na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Robert Olša, Ing. David Neulinger, Miroslava
Krajíčková, a náhradníky - Ing. Zdeněk Vaculík, Mgr. Michal Uherek, RNDr. Zdenka
Bukvicová;
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2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Robert Olša, Mgr. Libor Fusek, RNDr.
Zdenka Bukvicová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Pavel Hrubec MBA, Ing. Robert Olša, Ing. David
Neulinger, Mgr. Libor Fusek, RNDr. Zdenka Bukvicová, a náhradníky - RNDr. Ivo Skrášek,
Ing. Zdeněk Vaculík, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Monika Růžičková, Miroslava Krajíčková.

31

Veřejná zakázka "Nákup osobního automobilu 2013"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0862/R19/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Nákup osobního automobilu 2013" dle přílohy č. 0934-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Nákup osobního automobilu
2013", kterou předložil uchazeč BV Auto Zlín s. r. o., se sídlem 4. května 806, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 60715995;
2. uzavření kupní smlouvy s uchazečem BV Auto Zlín s. r. o., se sídlem 4. května 806, 763
11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 60715995, dle přílohy č. 0934-13-P02.

32

Zdravotnictví - Plán stabilizace Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0863/R19/13

bere
Plán stabilizace Krajské nemocnice T. Bati, a. s., dle přílohy č. 0961-13-P01, jako podklad
pro jednání na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 09.10.2013 s tím, že bude doplněn o
kontrolovatelné ukazatele včetně stanovení konkrétní zodpovědnosti.

33

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - realizace úspor energie - OP Životní
prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0864/R19/13

schvaluje
1. finanční rámec projektu "Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor energie" dle přílohy
č. 0948-13-P01;
2. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0948-13-P01, v souladu s ust. čl. 7, bod
26 SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit ke schválení Radě Zlínského kraje v termínu do
04.11.2013 investiční záměr na akci "Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor energie;
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pověřuje
Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracováním a podáním
projektové žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, oblast
podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry,
podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v souladu s předkládaným finančními
rámcem a pravidly OP Životní prostředí, v termínu do 18.10.2013.

34

Zdravotnictví - Projektový tým "Financování zdravotnictví a centrálního nákupu léků a
zdravotnického materiálu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0865/R19/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zřízení projektového týmu "Financování zdravotnictví
a centrálního nákupu léků a zdravotnického materiálu" ve složení:
a) MUDr. Lubomír Nečas - vedoucí projektového týmu,
b) Ing. Jaroslav Drozd - člen,
c) Ing. Jaroslav Kučera - člen,
d) pan Jiří Čunek - člen,
e) pan Libor Lukáš - člen,
f) Mgr. Petr Gazdík - člen,
g) Ing. Karol Muránsky - stálý host,
h) Ing. Michal Hanačík - stálý host,
i) Mgr. Renata Navarová - stálý host.

35

Protokol o vzájemné spolupráci mezi Žytomyrskou oblastí a Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0866/R19/13

bere na vědomí
text Protokolu o vzájemné spolupráci mezi státní správou Žytomyrské oblasti, Ukrajina a
Zlínským krajem dle přílohy č. 0963-13-P01.

36

Memorandum o spolupráci mezi Zlínským krajem a Udmurtskou republikou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0867/R19/13

bere na vědomí
text Memoranda o spolupráci mezi Zlínským krajem a Udmurtskou republikou dle přílohy č.
0964-13-P01.
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37

Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0868/R19/13

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje PhDr. Romanu Habartovou vedoucí
Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od
01.11.2013.

Zlín 7. října 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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