R21/13

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 04.11.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0910/R21/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 1049-13-P01.;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0098/R03/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit zpracování aktualizace Strategie
rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 v souladu s přílohou č. 0122-13-P01 v termínu do
31.10.2013.“ - na termín plnění 16.12.2013.

2

Rozpočtové opatření - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0911/R21/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0197/2013, dle přílohy č. 1030-13-P01.

3

Neinvestiční dotace z rozpočtu MV - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0912/R21/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0209/2013 dle přílohy č. 1052-13-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit na základě návrhu Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje dle přílohy č. 1052-13-P02 uzavření smluv s uvedenými obcemi o poskytnutí
účelových neinvestičních dotací na věcné vybavení a na výdaje za uskutečněný zásah
jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí na výzvu krajského operačního a
informačního střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v uvedených
částkách dle vzoru v příloze č. 1052-13-P03:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 169.000 Kč;
2. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 5.000 Kč;
3. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 169.000 Kč;
4. obec Biskupice, IČ 00283771, ve výši 25.000 Kč;
5. obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, ve výši 25.000Kč;
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6. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 32.000 Kč;
7. obec Boršice, IČ 00290823, ve výši 25.000 Kč;
8. obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, ve výši 25.000 Kč;
9. obec Bratřejov, IČ 00283801, ve výši 25.000 Kč;
10. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 125.000Kč;
11. obec Březolupy, IČ 00290840, ve výši 25.000 Kč;
12. obec Březová, IČ 00290858, ve výši 75.000 Kč;
13. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 75.000 Kč;
14. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 169.000Kč;
15. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 75.000 Kč;
16. obec Bystřička, IČ 00303739, ve výši 25.000 Kč;
17. obec Držková, IČ 00568546, ve výši 25.000 Kč;
18. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 75.000 Kč;
19. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 5.000 Kč;
20. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 169.000 Kč;
21. obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 25.000 Kč;
22. město Hluk, IČ 00290939, ve výši 75.000 Kč;
23. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 169.000 Kč;
24. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 169.000Kč;
25. obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 75.000 Kč;
26. obec Horní Němčí, IČ 00290947, ve výši 25.000 Kč;
27. obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 75.000 Kč;
28. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 75.000 Kč;
29. obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, ve výši 25.000 Kč;
30. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 75.000 Kč;
31. obec Huslenky, IČ 00303828, ve výši 25.000 Kč;
32. obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 75.000 Kč;
33. město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 75.000 Kč;
34. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 75.000 Kč;
35. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 169.000 Kč;
36. obec Jarcová, IČ 00303879, ve výši 25.000 Kč;
37. obec Kaňovice, IČ 00226238, ve výši 25.000 Kč;
38. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 169.000 Kč;
39. obec Kašava, IČ 00284050, ve výši 75.000 Kč;
40. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 75.000 Kč;
41. obec Komárno, IČ 00287326, ve výši 25.000 Kč;
42. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 169.000 Kč;
43. obec Korytná, IČ 00291030, ve výši 25.000 Kč;
44. obec Krhová, IČ 01265750, ve výši 25.000 Kč;
45. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 5.000 Kč;
46. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 32.000 Kč;
47. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 75.000 Kč;
48. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 75.000 Kč;
49. obec Kyselovice, IČ 00287393, ve výši 25.000 Kč;
50. obec Lačnov, IČ 00303968, ve výši 25.000 Kč;
51. obec Lešná, IČ 00303992, ve výši 25.000 Kč;
52. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 75.000 Kč;
53. obec Lípa, IČ 00568627, ve výši 25.000 Kč;
54. obec Liptál, IČ 00304051, ve výši 25.000 Kč;
55. obec Loukov, IČ 00287440, ve výši 100.000 Kč;
56. obec Ludkovice, IČ 00284157, ve výši 25.000 Kč;
57. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 169.000 Kč;
58. obec Lukov, IČ 00284173, ve výši 25.000 Kč;
59. obec Mikulůvka, IČ 00304107, ve výši 25.000 Kč;
60. město Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 75.000 Kč;
61. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 75.000 Kč;
62. obec Návojná, IČ 00226220, ve výši 25.000 Kč;
63. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 169.000 Kč;
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64. obec Nedašov, IČ 00284246, ve výši 25.000 Kč;
65. obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, ve výši 25.000 Kč;
66. obec Nivnice, IČ 00291170, ve výši 5.000 Kč;
67. městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 75.000 Kč;
68. obec Osíčko, IČ 00287563, ve výši 25.000 Kč;
69. obec Ostrožská Lhota, IČ 00291196, ve výši 25.000 Kč;
70. obec Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, ve výši25.000 Kč;
71. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 75.000 Kč;
72. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 100.000 Kč;
73. obec Oznice, IČ 00304140, ve výši 25.000 Kč;
74. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 75.000 Kč;
75. obec Petrůvka, IČ 68731957, ve výši 25.000 Kč;
76. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 75.000 Kč;
77. obec Podkopná Lhota, IČ 00544493, ve výši 25.000 Kč;
78. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 75.000 Kč;
79. obec Poličná, IČ 01265741, ve výši 75.000 Kč;
80. obec Poteč, IČ 00568694, ve výši 25.000 Kč;
81. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 75.000 Kč;
82. obec Prostřední Bečva, IČ 00304221, ve výši 25.000 Kč;
83. obec Provodov, IČ 00284378, ve výši 25.000 Kč;
84. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 75.000 Kč;
85. obec Pržno, IČ 00635782, ve výši 25.000 Kč;
86. obec Racková, IČ 00284386, ve výši 75.000 Kč;
87. obec Rataje, IČ 00287679, ve výši 25.000 Kč;
88. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 25.000 Kč;
89. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 75.000 Kč;
90. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 169.000 Kč;
91. obec Růžďka, IČ 00304280, ve výši 25.000 Kč;
92. obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 25.000 Kč;
93. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 32.000 Kč;
94. obec Slavkov, IČ 00291315, ve výši 25.000 Kč;
95. obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, ve výši 25.000 Kč;
96. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 169.000 Kč;
97. město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 25.000 Kč;
98. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 169.000 Kč;
99. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 61.000 Kč;
100. obec Střelná, IČ 00304310, ve výši 25.000 Kč;
101. obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 75.000 Kč;
102. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, ve výši 100.000 Kč;
103. obec Šumice, IČ 00291404, ve výši 25.000 Kč;
104. obec Tečovice, IČ 00568741, ve výši 25.000 Kč;
105. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 25.000 Kč;
106. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 75.000 Kč;
107. obec Trnava, IČ 00284581, ve výši 25.000 Kč;
108. město Uherský Brod, IČ 00291463, ve výši 25.000 Kč;
109. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 75.000 Kč;
110. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 75.000 Kč;
111. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 75.000 Kč;
112. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 75.000 Kč;
113. město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 100.000 Kč;
114.obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, ve výši 25.000 Kč;
115. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 100.000 Kč;
116. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 75.000 Kč;
117. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 169.000 Kč;
118. obec Vlachova Lhota, IČ 46276033, ve výši 25.000 Kč;
119. obec Vlachovice, IČ 00284670, ve výši 50.000 Kč;
120. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 169.000 Kč;
121. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 75.000 Kč;

3/20

R21/13

122. obec Zádveřice-Raková, IČ 00284718, ve výši 100.000 Kč;
123. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 25.000 Kč;
124. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 75.000 Kč;
125. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 75.000 Kč;
126. obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 75.000 Kč;
127. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 132.000 Kč;
128. město Zubří, IČ 00304492, ve výši 50.000 Kč;
129. obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 25.000 Kč;
130. obec Žlutava, IČ 00284734, ve výši 25.000 Kč.

4

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0913/R21/13

předává
hmotný movitý majetek a nehmotný majetek k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15
Baťův Institut, IČ 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č.1023-13-P01.

5

Kultura - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0914/R21/13

schvaluje
dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10-05/11/13 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku
Vsetín - 1. etapa" dle přílohy č. 1024-13-P01.

6

Kultura - stavební úpravy zámku Vsetín - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0915/R21/13

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Muzeum regionu Valašsko,
p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa" dle přílohy č. 1025-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Muzeum regionu Valašsko, p. o. stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa" - projektová příprava, kterou předložil uchazeč Sprojekt plus, a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, IČ 60734485;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace s uchazečem S-projekt
plus, a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, IČ 60734485, dle přílohy č. 102513-P02;
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zplnomocňuje
společnost S-projekt plus, a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, IČ
60734485, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti akce
„Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa" dle přílohy č.
1025-13-P03.

7

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0916/R21/13

schvaluje
1. dodatek č. 8 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08 – 08/10/13 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální
objekt - Infrastruktura", dle přílohy č. 1036-13-P01,
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0031/2013, dle přílohy č.
1036-13-P02.

8

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0917/R21/13

schvaluje
1. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Vsetínská
nemocnice a. s. - výstavba interního pavilonu - II. etapa - technický kanál ", dle přílohy č.
1037-13-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 998/3/170/170/10/13 na akci
"Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor energie" dle přílohy, č. 1037-13-P02.

9

Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby
Zlínského - dodatek IZ č. 3

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0918/R21/13

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce Zlínského kraje č.
722/3/170/126/09/10-03/10/13 s názvem "Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o.", dle přílohy č.1031-13-P01;
2. rozpočtové opatření RZK č. RZK/0208/2013, dle přílohy č.1031-13-P02;
3. aktualizace rozpočtového výhledu 2014-2015, dle přílohy č.1031-13-P03.
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10

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová
I. etapa - DZP Zašová (změna)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0919/R21/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I.
etapa - DZP Zašová", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR, dle přílohy č. 1029-13-P01.

11

Přesun finančních prostředků na zajištění krytí výdajů souvisejících s přípravou
žadatelů - pěstounů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0920/R21/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0198/2013 dle přílohy č. 1026-13-P01.

12

Veřejná zakázka "Dodávka, servis a podpora meteorologického radiolokátoru a
infopanelů v rámci projektu Informační, vyrozumívací a varovný systém Zlínského
kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0921/R21/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Dodávka, servis a podpora meteorologického
radiolokátoru a infopanelů v rámci projektu IVVS ZK" formou jednacího řízení bez
uveřejnění, dle příloh č. 1035-13-P02 až č. 1035-13-P10;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Dodávka, servis a podpora
meteorologického radiolokátoru a infopanelů v rámci projektu IVVS ZK" ve složení: Ing. Jana
Koldová, Ing. David Neulinger, Ing. Robert Pekaj, Ing. Tomáš Martinek; Ing. Jana Mlýnková;
Ing. Jan Kováč a náhradníky - Ing. Diana Pavlíčková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Karel
Malinovský; RNDr. Ivo Skrášek; Ing. Karin Strnadová; Ing. Jaroslav Dokoupil.

13

Veřejná zakázka "Zajištění zahraniční studijní cesty - Zkušenosti pro podporu
inovačního podnikání"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0922/R21/13

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky s názvem "Zajištění zahraniční
studijní cesty - Zkušenosti pro podporu inovačního podnikání", dle přílohy č. 1034-13-P01;
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schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Zajištění zahraniční studijní cesty - Zkušenosti pro
podporu inovačního podnikání" v souladu s rozhodnutím, dle přílohy č. 1034-13-P02.

14

Inovační platforma Zlínského kraje - licenční a podlicenční smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0923/R21/13

schvaluje
a) uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Technologické
inovační centrum s. r. o., IČ 26963574, ve znění přílohy č. 1022-13-P01;
b) uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ondřejem Plochem, IČ 75405636, ve
znění přílohy č. 1022-13-P02;
c) uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a společností iMakers, s. r. o., IČ
29228875, ve znění přílohy č. 1022-13-P03.

15

Příspěvkové organizace - jmenování ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0924/R21/13

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise dle přílohy č.
1027-13-P01;
jmenuje
s účinností od 01.01.2014 paní Ing. Adélu Machalovou na pracovní místo ředitelky
Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ
70850917, dle přílohy č. 1027-13-P02;
stanovuje
1. s účinností od 01.01.2014 plat paní Ing. Adéle Machalové, ředitelce Sociálních služeb pro
osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ 70850917, dle přílohy č. 102713-P03;
2. s účinností od 01.11.2013 plat paní Ing. Adéle Machalové, zástupkyni statuárního orgánu
Hrádku, domova pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ
70850917, dle přílohy č. 1027-13-P04.

16

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0925/R21/13

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:
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- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN
na pozemcích p. č. 3088/13, p. č. 3088/20, p. č. 3088/24, vše ostatní plocha, v k. ú. Trnava
u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1083-173_4/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.600 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
na pozemku p. č. 3177/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Osvětimany, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 713-3117/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného Česká republika - Justiční akademie, se
sídlem Masarykovo náměstí 183, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 70961808, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení optické sítě v pozemcích p. č. 3188/1, p. č.
3222/1, p. č. 3235/14, p. č. 5076/9, p. č. 5076/10, p. č. 5076/11, vše ostatní plocha v k. ú.
Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6241-35/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 9.000 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
1562/22, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 549-107/2013,
- 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 1.600 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem
třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- umístění přeložky vodovodního řadu v nové trase v pozemcích p. č. 979/21, p. č. 977/12,
vše ostatní plocha, v k. ú. Zlín v rámci stavby „Centrum polymerních systémů, I0.001.5 Přeložky stávajících vodovodních řadů", v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 7685-104/2013,
- přístup oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na zatěžované
pozemky, za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a
demontáže tohoto vodovodního potrubí,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 12.000 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem
třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- umístění přeložky kanalizačního řadu v nové trase v pozemku p. č. 979/21, ostatní plocha,
v k. ú. Zlín v rámci stavby „Centrum polymerních systémů, I0.001.4 - Přeložky stávajících
kanalizačních řadů“, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 7677103/2013,
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- přístup oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob na zatěžovaný
pozemek, za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a
demontáže tohoto kanalizačního potrubí,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;¨
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojky v pozemku p. č.
636/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nezdenice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 408-287/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
8. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
2499/2, p. č. 2499/5, oba ostatní plocha, v k. ú. Březová u Uherského Hradiště, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 547-122/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
9. 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.
7166/10, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 4481-154/2012,
- 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 28.600 Kč + DPH;
souhlasí
1. s výpůjčkou části pozemku p. č. 693/3, o výměře 3 m 2, ostatní plocha, k. ú. Uherské
Hradiště příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, městem
Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 70, IČ
00291471, na dobu určitou, po dobu životnosti stavby bytového domu, tzn. do dne právní
moci rozhodnutí o odstranění stavby bytového domu č. p. 686 na pozemku p. č. st. 847, k.
ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1008-13-P02;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, a to:
- kopírovacího zařízení XEROX 5331, inv. číslo 1V102770, poř. cena 119.051,70 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
- souboru 7 ks vitrín výstavní typ d 7 s osvětlením, inv. č. 1V102789, pořizovací cena 58.961
Kč, zůstatková cena 0 Kč,
formou fyzické likvidace;
3. s pronájmem části pozemku p. č. 2734/1, o výměře 28 m2, ostatní plocha, k. ú. Veletiny
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860,
obci Veletiny, Veletiny 218, PSČ 687 33 Hradčovice, IČ 00542385, na dobu určitou od
05.11.2013 do 31.12..2020 za nájemné ve výši 156 Kč za období od 05.11.2013 do
31.12.2013 a ve výši 1.000 Kč/rok od 01.01.2014, dle přílohy č. 1008-13-P06.
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Pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0926/R21/13

svěřuje
hejtmanu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání smluv o poskytnutí zálohy mezi Zlínským
krajem a zájemci o koupi nemovitostí za podmínek dle přílohy č. 1009-13-P02.

18

Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV - poskytnutí dotace na obnovu
komunikace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0927/R21/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční účelové dotace Svazku obcí
"Čistý Zlechovský potok", IČ 75068664, ve výši 5.000.000 Kč, na stavbu nazvanou
"Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV", obnova komunikace.
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Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
na rok 2013, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0928/R21/13

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2013 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 1045-13-P04;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 1045-13-P03;
2) s proplacením nákladů na opravy dle části 1) bodu a) - b) tohoto usnesení, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči Zlínskému kraji
vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. RZK/0202/2013, dle přílohy č. 1045-13-P08;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0204/2013, dle přílohy č. 1045-13-P10.
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Doprava - Dodatky k IZ, změna č. 6 investičního fondu na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0929/R21/13

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 3 investičního záměru č. 903/3/110/206/09/12-03/10/13, k provedení díla
"Silnice II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024", o celkových nákladech 18.050.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P03;
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A2) dodatek č. 5 investičního záměru č. 796/3/110/177/08/11-05/10/13, k provedení díla
"Silnice II/487: Nový Hrozenkov–Podťaté, 3. etapa–Bzové", o celkových nákladech
29.301.000 Kč, dle přílohy č. 1013-13-P05;
A3) dodatek č. 3 investičního záměru č. 898/3/110/201/09/12-03/10/13, k provedení díla
"Silnice II/490: Polichno, most ev. č.490-026", o celkových nákladech 19.836.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P07;
A4) dodatek č. 2 investičního záměru č. 906/3/110/209/09/12-02/10/13, k provedení díla
"Silnice II/150: Osíčko - Komárno", o celkových nákladech 65.325.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P09;
A5) dodatek č. 2 investičního záměru č. 900/3/110/203/09/12-02/10/137, k provedení díla
"Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov–OK Kaufland; I. etapa", o celkových nákladech
33.419.000 Kč, dle přílohy č. 1013-13-P11;
A6) dodatek č. 2 investičního záměru č. 901/3/110/204/09/12-02/10/13, k provedení díla
"Silnice II/432: Vážany - Jarohněvice", o celkových nákladech .17. 750.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P13;
A7) dodatek č. 3 investičního záměru č. 902/3/110/205/09/12-03/10/13, k provedení díla
"Silnice II/490: Horní Lapač–Fryšták", o celkových nákladech 33.705.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P15;
A8) dodatek č. 3 investičního záměru č. 899/3/110/202/09/12-03/10/13, k provedení díla
"Silnice II/495: Jestřabí-Štítná nad Vláří", o celkových nákladech 8.510.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P17;
A9) dodatek č. 1 investičního záměru č. 962/3/110/213/07/13-01/10/13, k provedení díla
"SilniceII/150: Bystřice pod Hostýnem - Loukov", o celkových nákladech 18.699.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P19;
A10) dodatek č. 1 investičního záměru č. 963/3/110/214/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice", o celkových nákladech 18.796.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P21;
A11) dodatek č. 1 investičního záměru č. 964/3/110/215/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd", o celkových nákladech
97.584.000 Kč, dle přílohy č. 1013-13-P23;
A12) dodatek č. 1 investičního záměru č. 965/3/110/216/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/487: Halenkov - Nový Hrozenkov", o celkových nákladech 21.664.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P25;
A13) dodatek č. 1 investičního záměru č. 966/3/110/217/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/495: Rokytnice - Jestřabí", o celkových nákladech 53.810.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P27;
A14) dodatek č. 1 investičního záměru č. 967/3/110/218/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/438: Dobrotice, průtah", o celkových nákladech 14.431.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P29;
A15) dodatek č. 1 investičního záměru č. 963/3/110/219/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/492: Zádveřice - Horní Lhota", o celkových nákladech 66.455.000 Kč, dle přílohy
č. 1013-13-P31;
A16) dodatek č. 1 investičního záměru č. 969/3/110/220/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/432: Cetechovice, průtah obcí", o celkových nákladech 8.619.000 Kč, dle přílohy
č. 1013-13-P33;
A17) dodatek č. 1 investičního záměru č. 970/3/110/221/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/497: Šarovy - Bohuslavice", o celkových nákladech 13.177.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P35;
A18) dodatek č. 1 investičního záměru č. 971/3/110/222/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/150: Komárno - hranice okr. KM/VS", o celkových nákladech 30.987.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P37;
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A19) dodatek č. 1 investičního záměru č. 972/3/110/223/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/495: Jestřabí, průtah", o celkových nákladech 14.875.000 Kč, dle přílohy č. 101313-P39;
A20) dodatek č. 1 investičního záměru č. 973/3/110/224/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice", o celkových nákladech 27.875.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P41;
A21) dodatek č. 1 investičního záměru č. 974/3/110/225/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/490: Fryšták, průjezní úsek, 1. etapa", o celkových nákladech 7.185.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P43;
A22) dodatek č. 1 investičního záměru č. 975/3/110/226/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice III/4976: Pohořelice - Oldřichovice", o celkových nákladech 16.674.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P45;
A23) dodatek č. 1 investičního záměru č. 976/3/110/227/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice III/49015, III/4911, III/4915: Zlín - Štípa, Lešná", o celkových nákladech
13.521.000 Kč, dle přílohy č. 1013-13-P47;
A24) dodatek č. 1 investičního záměru č. 977/3/110/228/07/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice II/367: Kroměříž - Kotojedy", o celkových nákladech 23.017.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P49;
A25) dodatek č. 1 investičního záměru č. 980/3/110/229/08/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice III/48711: Stanovnice, most ev. č. 48711-8", o celkových nákladech 8.396.000 Kč,
dle přílohy č. 1013-13-P51;
A26) dodatek č. 1 investičního záměru č. 916/3/110/211/01/13-01/10/13 k provedení díla
"Silnice III/4942: Mirošov, most 4942-1", o celkových nákladech 10.066.000 Kč, dle přílohy
č. 1013-13-P53;
A27) dodatek č. 7 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-07/10/13 k provedení díla
"Silnice II/490: Holešov - Jihovýchodní obchvat", o celkových nákladech 338.679.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P55;
A28) dodatek č. 3 investičního záměru č. 793/3/110/174/08/11-03/10/13 k provedení díla
"Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438", o celkových nákladech
61.340.000 Kč, dle přílohy č. 1013-13-P57;
A29) dodatek č. 5 investičního záměru č. 795/3/110/176/08/11-05/10/13 k provedení díla
"SilniceII/432: Kroměříž-Koryčany, část 13 (Cetechovice - Střílky)", o celkových nákladech
62.015.000 Kč, dle přílohy č. 1013-13-P59;
A30) dodatek č. 3 investičního záměru č. 904/3/110/207/09/12-03/10/13, k provedení díla
"Silnice II/487: Ústí u Vsetína–Hovězí", o celkových nákladech 73.612.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P61;
A31) dodatek č. 3 investičního záměru č. 907/3/110/210/09/12-03/10/13, k provedení díla
"Silnice II/490: Nivnice - Dolní Němčí", o celkových nákladech 65.394.000 Kč, dle přílohy č.
1013-13-P63;
A32) dodatek č. 3 investičního záměru č. 905/3/110/208/09/12-03/10/13, k provedení díla
"Silnice II/492, 493: Pozlovice–Luhačovice", o celkových nákladech 23.417.000 Kč, dle
přílohy č. 1013-13-P65;
A33) dodatek č. 5 investičního záměru č. 772/3/110/169/05/11-05/10/13, k provedení díla
"Silnice III/50736: Nedašova Lhota - st.átní hranice ČR/SR, I. etapa", o celkových nákladech
13.602.000 Kč, dle přílohy č. 1013-13-P67;
B. změnu č. 6 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2013, dle přílohy č. 1013-13-P68;
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C. záměr pořídit dlouhodobý majetek (1. aktualizaci v roce 2013) dle přílohy č. 1013-13-P69,
v souladu s ust. čl. 7, bod 26 SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje.

21

Doprava - ROP - plán plateb pro rok 2013 - aktualizace č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0930/R21/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0195/2013 dle přílohy č. 1014-13-P04.

22

Kultura - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, změny investičních fondů a
změna závazného limitu ostatních osobních nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0931/R21/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0196/2013, dle přílohy č. 1010-13-P05;
2. navýšení závazného limitu ostatních osobních nákladů příspěvkové organizaci Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 1010-13-P09;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 1010-13-P02;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Krajská galerie výtvarného umění IČ 00094889, dle přílohy č. 1010-13-P04;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 1010-13-P11;
bere na vědomí
účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR příspěvkové organizaci Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, v celkové výši 34.943 Kč dle přílohy č. 1010-13-P06.

23

Kultura - smluvní vztahy, předání majetku k hospodaření p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0932/R21/13

souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v objektu ve Zlíně,
tř. T. Bati č. p. 204 a o finančním vypořádání technického zhodnocení mezi smluvními
stranami - statutární město Zlín, IČ 0283924, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, a Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1011-13-P02;
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předává
kulturní předmět k hospodaření příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, dle přílohy
č. 1011-13-P04.

24

Otevřené brány 2013 - licenční smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0933/R21/13

schvaluje
uzavření Licenční smlouvy na poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít fotografické dílo s
tématem Velehradu mezi Zlínským krajem a společností Q studio s. r. o., se sídlem U
Plovárny 2370, 688 01 Uherský Brod, IČ 26224470, dle příloh č. 1012-13-P01 a č. 1012-13P02.

25

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0934/R21/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0199/2013, dle přílohy č. 1039-13-P01.

26

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0935/R21/13

schvaluje
plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2013, a to:
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské
Meziříčí, IČ 843504, dle přílohy č. 1040-13-P02;
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936, dle přílohy č. 1040-13-P03;
3. změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 1040-13-P05;
4. změnu č. 2 příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 1040-13-P07;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace:
1. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 843504, k posílení
investičního fondu organizace ve výši 100.000 Kč.;
2. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, k posílení investičního fondu
organizace ve výši 150.000 Kč.
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27

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0936/R21/13

schvaluje
a) navýšení provozního příspěvku o 1.716.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 1044-13-P02;
b) snížení provozní příspěvku o 470.000 Kč Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola Zlín, IČ 61716464; na celkovou částku 323.810.000 Kč pro školy a školská
zařízení zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 1044-13-P02.

28

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0937/R21/13

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Slavičín, IČ 46276327, a to PC učebnu, inventární číslo 403 011, rok pořízení 2004,
pořizovací cena 250.569 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, a to
počítačovou učebnu, inventární číslo VT 778, rok pořízení 2002, pořizovací cena 449.827
Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237,
a to kopírky Ricoh, inventární číslo 5401213, rok pořízení 2000, pořizovací cena 128.057
Kč, způstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

29

Plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2013 a návrh programu 9. zasedání
Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 20.11.2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0938/R21/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu plánu práce Zastupitelstva Zlínského kraje na
rok 2013 dle přílohy č. 1051-13-P01;
schvaluje
návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 20.11.2013
uvedený v příloze č. 1051-13-P02.
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30

Rozšíření školského portálu ZK o modul KUDY KAM

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0939/R21/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na rozšíření školského portálu Zlínského kraje
NOVAZKOLA.CZ (www.novazkola.cz) o modul KUDY KAM se zhotovitelem AutoCont CZ a.
s., IČ 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1038-13-P01.

31

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0940/R21/13

schvaluje
změny závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů v roce 2013 u
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 1046-13-P02.

32

Projekt "Edukací ke kvalitě" - Rozhodnutí a změna zadávací dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0941/R21/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-74/2013
vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na projekt "Edukací ke kvalitě", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00007, ve znění
přílohy č. 1047-13-P01;
schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu Edukací ke kvalitě, dle příloh č.
1047-13-P06 a č. 1047-13-P07;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0207/2013 dle přílohy č. 1047-13-P10;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Edukací ke
kvalitě" v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho přílohami v termínu do
30.06.2015;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu Prohlášení příjemce
dotace, dle přílohy č. 1047-13-P02, v termínu do 30.11.2013;
bere na vědomí
změnu příslušných příloh zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Zajištění vzdělávacích
kurzů", ve znění příloh č. 1047-13-P03 až č. 1047-13-P05.
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Projekt "Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R21/13

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-75/2013
vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00008, dle přílohy č.
1048-13-P07;
schvaluje
1. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Zvyšování kvality života uživatelů
sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" dle příloh č. 1048-13-P03 a č.
1048-13-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0203/2013 dle přílohy č. 1048-13-P05;
3. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Vypracování analýz v zařízeních
sociálních služeb pro zdravotně postižené" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh
č. 1048-13-P10 až č. 1048-13-P24;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, JUDr. Pavla Hynčicová, Mgr.
Petra Pilčíková, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Alena Grebíková, Ing. Jitka
Hlavačková, Ph.D., MBA;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: JUDr. Pavla Hynčicová, Mgr. Radim Nuc,
Mgr. Marta Karpielová, Ing. Ivana Entová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA,
Mgr. Marta Karpielová, Ing. Ivana Entová, Mgr. Jana Chovancová, a náhradníky - Mgr.
Michal Uherek, Mgr. Petra Pilčíková, Mgr. Milena Pšenčíková, Ing. Alena Grebíková, Ing.
Bc. Anna Blechová;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Zvyšování kvality
života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" v souladu s
Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPLZZ - ZS824-75/2013 a jeho přílohami v termínu do
28.02.2014.

34

Prodej majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R21/13

schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a panem Mgr. Pavlem Macurou, Okružní
907, 674 01 Třebíč, dle přílohy č. 1015-13-P01.
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Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacích míst ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R21/13

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če jiná st., stojící na pozemku p. č. st. 3290, zastavěná
plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín dle
přílohy č. 1019-13-P01;
2) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., stojící na pozemku p. č. st. 6441,
zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín dle přílohy č. 1019-13-P02a a č. 1019-13-P02b;
3) částí pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje p. č. 1119/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, a pozemku p. č. 1119/28 ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. dle příloh č. 1019-13-P03a, č. 1019-13-P03b a
č. 1019-13-P03c;
4) nebytových prostor v budově bez čp/če garáž, stojící na pozemku p. č. st. 8638,
zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú.
Zlín, dle přílohy č. 1019-13-P04.

36

Dohoda o vypořádání ceny za provedení díla se společností DUO METAL, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R21/13

schvaluje
uzavření dohody o vypořádání ceny za provedení díla mezi Zlínským krajem a společností
DUO METAL, s. r. o., Zlín-Mladcová, areál ZD - farma Mladcová, IČ 26904217, dle přílohy č.
1016-13-P01.

37

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R21/13

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „Upgrade nástroje
pro řízení projektů a zajištění jeho podpory“ dle příloh č. 1018-13-P01 a č. 1018-13-P02;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Upgrade nástroje pro řízení projektů a zajištění jeho
podpory" v souladu s doporučením komise pro jednání s uchazečem;
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ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 26.08.2013 č. 0737/R16/13 - část schvaluje, bod 1,
kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření Smlouvy na technickou podporu licencí
softwaru nástroje pro řízení projektů mezi Zlínským krajem a společností ITEG a. s., se
sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČ 27149137, dle přílohy č. 0793-13P03.

38

Záštita hejtmana Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0947/R21/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad závěrečnou částí projektu
Ruská kultura v České republice - koncertem Moskevského Synodálního chóru na
Velehradě dne 20. listopadu 2013 pořádaným společností SNIP & CO, reklamní společnost,
spol. s r. o., IČ 46966234.

39

Sociální služby - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0948/R21/13

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
895/3/100/115/08/12-01/10/13 s názvem: SSL Vsetín p. o. – Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová – III. etapa CHB Vsetín Luh, dle přílohy č. 1032-13-P01,
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
909/3/100/119/09/12 – 01/10/13 s názvem: SSL Vsetín – Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová – VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční, dle přílohy č.
1032-13-P02,
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
908/3/100/118/09/12-01/10/13 s názvem: Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 1032-13-P03,
4. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
910/3/100/120/09/12-02/10/13 s názvem: Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská, dle přílohy č. 1032-13-P04,
5. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
911/3/100/121/09/12-01/10/13 s názvem: Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice, dle přílohy č. 1032-13-P05,
6. rozpočtové opatření č. RZK/0201/2013, dle přílohy č. 1032-13-P06,
7. rozpočtové opatření č. RZK/0206/2013, dle přílohy č. 1032-13-P07,
8. rozpočtové opatření č. RZK/0200/2013, dle přílohy č. 1032-13-P08,
9. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
887/3/100/114/06/12 – 02/09/13 s názvem: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. –
Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad,
dle přílohy č. 1032-13-P09,
10. uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ
24729035, dle přílohy č. 1032-13-P10,
11. uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ
24729035, dle přílohy č. 1032-13-P11,
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12. rozpočtové opatření č. RZK/0205/2013, dle přílohy č. 1032-13-P12,
13. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 000092096, dle přílohy č. 1032-13-P16;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení poskytnuté investiční dotace na výši
2.880.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na
akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Vybudování přístupové komunikace a
parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad, dle přílohy č. 1032-13-P17.

Zlín 4. listopadu 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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