R23/17
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 15.09.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R23/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0838-17-P01.

2

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R23/17

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události, dle přílohy č. 0817-17-P01, v
Uherskohradišťské nemocnici a. s.

3

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR - Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R23/17

schvaluje
žádost o neinvestiční dotaci na program Úřad vlády ČR - Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti pro rok 2018, ve znění přílohy č. 0811-17-P01;
pověřuje
Mgr. Pavlínu Novákovou, vedoucí oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář
hejtmana, k elektronickému podepsání žádosti a odeslání žádosti prostřednictvím
webové aplikace Úřadu vlády ČR a podepsáním Potvrzení o podání elektronického
návrhu projektu do IS PATRIOT.
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4

Zdravotnictví - dotace MF ČR na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního
pojištění (TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R23/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0162/2017, dle přílohy č. 0818-17-P01.

5

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - závěrečná
zpráva akce, investiční záměr, změna č. 5 plánu tvorby a použití fondu
investic na rok 2017, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R23/17

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK – vozidla RV", dle přílohy č. 0820-17-P02;
2. záznam o provedené kontrole závěrečné zprávy akce "ZZS ZK – vozidla RV", dle
přílohy č. 0820-17-P03;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1362/170/08/17
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, na akci "ZZS ZK – vozidla RV a technologické vozidlo" o celkových
nákladech 2.949.000 Kč, dle přílohy č. 0820-17-P05;
2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2017, dle
přílohy č. 0820-17-P06;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0166/2017, dle přílohy č. 0820-17-P07;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK – vozidla RV a
technologické vozidlo".

6

Zdravotnictví - UH nemocnice - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R23/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekty 2. etapa" mezi objednateli Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnici a zhotovitelem „Společností UHN 2. etapa“
zastoupenou společníky:
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- vedoucí společník GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III, IČ 28169522,
- společník Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 28315669, dle
přílohy č. 0819-17-P01;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, na akci:
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – ubytovna Stará Tenice – Realizace úspor
energie“ dle přílohy č. 0819-17-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0167/2017 dle přílohy č. 0819-17-P03.

7

Sociální služby - Domov pro seniory Uherské Hradiště - úprava 3. NP pro
vznik oddělení se zvláštním režimem - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R23/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1267/3/100/154/09/16-01/08/17 akce:
"Sociální služby Uherské Hradiště - DS Uherské Hradiště - úprava 3. NP pro vznik
oddělení se zvláštním režimem" dle přílohy č. 0814-17-P01;
2. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2017, dle přílohy č. 0814-17-P02;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, k posílení fondu investic ve výši
88.000 Kč, dle přílohy č. 0814-17-P03.

8

Sociální služby - Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení
oddělení se zvláštním režimem - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R23/17

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1160/3/100/146/01/16-03/08/17 akce:
"Sociální služby Uherské Hradiště - Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy
pro zřízení oddělení se zvláštním režimem" dle přílohy č. 0839-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0171/2017, dle přílohy č. 0839-17-P03.

9

Školství - investiční záměry - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R23/17

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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a) č. 1367/150/09/17 na akci "Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken"
- OPŽP, dle přílohy č. 0815-17-P02;
b) č. 1368/150/09/17 na akci "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní
budovy Vrbenská" - OPŽP, dle přílohy č. 0815-17-P03;
c) č. 1369/150/09/17 na akci "SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy" - OPŽP, dle
přílohy č. 0815-17-P04;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací na rok 2017:
a) změnu č. 3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0815-17P05;
b) změnu č. 2 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0815-17-P06;
c) změnu č. 1 Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01
Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0815-17-P07;
3. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, o 100.000 Kč na 550.000
Kč. Odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele schválilo Zastupitelstvo Zlínského
kraje usnesením č. 0013/Z02/16 ze dne 19.12.2016;
4. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00843491, ve výši 242.000 Kč, na realizaci akce "SPŠ
stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská" - OPŽP, dle přílohy
č. 0815-17-P08;
b) Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ
00637939, ve výši 70.000 Kč, na realizaci akce "SZŠ Kroměříž - zateplení budovy
školy" - OPŽP, dle přílohy č. 0815-17-P09;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0169/2017, dle přílohy č. 0815-17-P10;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0168/2017, dle přílohy č. 0815-17-P11;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, IČ 00559504, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s dokončením projektové přípravy, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Gymnázium a Jazyková
škola Zlín - revitalizace oken“ - OPŽP;
2. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ
00843491, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
dokončením projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
reprodukce majetku Zlínského kraje "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení
správní budovy Vrbenská“ - OPŽP;
3. příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s dokončením
projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje "SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“ - OPŽP;
4. ředitelky výše uvedených příspěvkových organizací Zlínského kraje předložit
žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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10

SPZ Holešov - plná moc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R23/17

schvaluje
1) udělení souhlasu společnosti POKART spol. s r. o., se sídlem Josefa Skupy
1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 25574311, s provedením geologických
průzkumných vrtů na pozemku p. č. 2760/6 v k. ú. Holešov, obci Holešov, dle znění
v příloze č. 0837-17-P03;
2) udělení plné moci společnosti Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešov,
Holešovská 1691, PSČ 769 01, IČ 63080303, jménem Zlínského kraje na vydávání
souhlasu s prováděním geologických průzkumných vrtů na pozemcích ve vlastnictví
Zlínského kraje ve Strategické průmyslové zóně Holešov, dle znění v příloze č.
0837-17-P05;
3) udělení souhlasu společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., se sídlem
Dlažánky 305, PSČ 769 01 Holešov, IČ 46900250, s provedením monitoringu půdy
v lokalitě SPZ Holešov v k. ú. Holešov, dle znění v příloze č. 0837-17-P07.

11

Program RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R23/17

schvaluje
Program RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje, dle přílohy č. 0836-17-P02 a
Žádost Programu RP15-17, dle přílohy č. 0836-17-P03 a č. 0836-17-P04;
jmenuje
od 18.09.2017 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí
dotace v rámci Programu RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje ve složení:
členové - Ing. David Mareček; Ing. Jana Koldová, Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.;
náhradníci - Mgr. Milan Filip.

12

Program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků
ve směnném nebo nepřetržitém provozu ve Zlínském kraji, schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R23/17

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci projektů v rámci Programu ke stabilizaci
vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném nebo nepřetržitém
provozu ve Zlínském kraji subjektům uvedeným v příloze č. 0812-17-P03 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v
příloze č. 0812-17-P04 a v souladu s přílohou č. 0812-17-P03.
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13

Aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R23/17

bere na vědomí
zprávu o aktuálním stavu a postup zpracování Strategie rozvoje Zlínského kraje do
roku 2030, dle přílohy č. 0835-17-P01;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 21.12.2015 č. 1044/R25/15, kterým Rada
Zlínského kraje:
a) vzala na vědomí situační zprávu o stavu základních strategických rozvojových
dokumentů Zlínského kraje a návrh aktualizace Programu rozvoje územního obvodu
Zlínského kraje do roku 2020, dle přílohy č. 1145-15-P01,
b) schválila složení pracovních skupin pro zpracování aktualizace Programu rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020, dle přílohy č. 1145-15-P02,
c) uložila vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit zpracování
aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020, v
souladu s přílohou č. 1145-15-P01, v termínu do 31.10.2016;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.04.2016 č. 0301/R08/16 - část
stanovuje, kterým Rada Zlínského kraje stanovila nový termín plnění usnesení č.
1044/R25/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
strategického rozvoje kraje zajistit zpracování aktualizace Programu rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020, v souladu s přílohou č. 1145-15P01, v termínu do 31.10.2016.“ - na termín plnění 31.12.2017;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit zpracování Strategie
rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, v souladu s přílohou č. 0835-17-P01, v termínu
do 31.12.2018;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje provést vyhodnocení Strategie
rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 v termínu do 01.11.2017.

14

Společný projekt moravských krajů 2017 - smlouva o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R23/17

bere na vědomí
zápis o posouzení a hodnocení nabídek podaných k veřejné zakázce malého
rozsahu "Zažij Moravu!" dle přílohy č. 0840-17-P02;
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schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín, Jihomoravským krajem, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc, a společností Educa24 agency s. r. o., IĆ 27838714, se sídlem
Žaludová 756, 725 29 Ostrava-Petřkovice, dle přílohy č. 0840-17-P03.

15

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0741/R23/17

stanovuje
s účinností od 01.10.2017 plat:
1. řediteli Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, dle přílohy č. 0813-17-P01;
2. řediteli Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ
14450437, dle přílohy č. 0813-17-P02;
3. ředitelce Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
dle přílohy č. 0813-17-P03;
4. řediteli Dětského centra Zlín, příspěvkové organizace, IČ 00839281, dle přílohy č.
0813-17-P04.

16

Záměry převodu a pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0742/R23/17

schvaluje
A. záměr pronájmu pozemku:
- p. č. st. 2028, jehož součástí je stavba bez čp/če,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.12.2018;
B. záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. části pozemku
- dílu "a" o výměře 3 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1198 geometrickým plánem č. 15904684/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí;
2. pozemku
- p. č. 242/2, ostatní plocha, o výměře 324 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 242 geometrickým plánem č. 1517135/2013, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí;
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3. pozemku
- p. č. 159/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2290 pro obec a k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí;
4. pozemků
- p. č. 1553/18, ostatní plocha,
- p. č. 1553/20, ostatní plocha,
- p. č. 1582/23, ostatní plocha,
- p. č. 1582/43, ostatní plocha,
- p. č. 1582/62, ostatní plocha,
- p. č. 1582/91, ostatní plocha,
- p. č. 1582/95, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 188 pro obec a k. ú. Vlachova Lhota;
5. pozemků
- p. č. 1582/129, ostatní plocha, o výměře 104 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1582/82,
- dílu "b" o výměře 108 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1582/84,
geometrickým plánem č. 145a-61/2014, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachova Lhota;
6. pozemku
- p. č. 1220/9, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1220/1 geometrickým plánem č. 676056/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota;
7. pozemků
- p. č. 1220/12, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 1220/13, ostatní plocha, o výměře 189 m 2,
- p. č. 1220/14, ostatní plocha, o výměře 165 m 2,
- p. č. 1220/15, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 1220/18, ostatní plocha, o výměře 308 m 2,
- p. č. 1220/20, ostatní plocha, o výměře 384 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1220/1 geometrickým plánem č. 67720045/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota;
8. pozemku
- p. č. 2657/6, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec Slavičín a k. ú. Hrádek
na Vlárské dráze;
9. pozemku
- p. č. 110/19, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec a k. ú. Slavičín;
10. části pozemku
- dílu "a + b", o výměře 1021 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 675/1 geometrickým plánem č. 2841197/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice;
11. částí pozemků
- dílu "a" o výměře 99 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 756/1,
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- dílu "b" o výměře 46 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 896,
- dílu "d" o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 896,
- dílu "e" o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1004/5,
geometrickým plánem č. 1067-130/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0743/R23/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0163/2017, dle přílohy č. 0806-17-P01.
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Zadání zpracování znaleckého posudku (AMP)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0744/R23/17

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0170/2017 dle přílohy č. 0841-17-P01;
2. zadání zpracování znaleckého posudku společnosti AZET KONZULT – znalecký
ústav s. r. o., se sídlem Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 Zlín, IČ 29310652, k
určení výše škod způsobených v důsledku nařízení Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj SVS/2017/091405-Z zemědělským subjektům, v
celkové ceně do 50.000 Kč bez DPH;
3. poskytnutí bezúplatné a nevýhradní podlicence společnostem AGRODELTA s. r.
o., se sídlem Za Dvorem 305, Štípa, 763 14 Zlín, IČ 25582844, FYTOS CZ,
zemědělská obchodní, s. r. o., se sídlem Letiště 1876, 765 02 Otrokovice, IČ
25584073, PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a. s., se sídlem U Farmy 275, Kvítkovice, 765
02 Otrokovice, IČ 46979964, DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE – RAKOVÁ, Zádveřice –
Raková 425, PSČ 763 12, IČ 46971483, k výkonu práva užít dílo - znalecký posudek
k určení výše škod způsobených v důsledku nařízení Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj SVS/2017/091405-Z;
ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství zajistit v termínu do
11.12.2017 zpracování znaleckého posudku k určení výše škod způsobených v
důsledku nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský
kraj SVS/2017/091405-Z zemědělským subjektům.

19

Sociální věci - Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0745/R23/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0160/2017, dle přílohy č. 0810-17-P01.
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Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0746/R23/17

schvaluje
1. Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018, dle přílohy č.
0807-17-P02;
2. Výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2018, dle přílohy č. 0807-17-P03.
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Projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0747/R23/17

pověřuje
příspěvkovou organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, sídlem Burešov 3675/4,
760 01 Zlín - poskytovatele sociálních služeb, službou obecného hospodářského
zájmu na období od 01.10.2017 do 31.12.2018, dle přílohy č. 0808-17-P02;
schvaluje
1. Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro Dětské
centrum Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, sídlem Burešov 3675/4, 760
01 Zlín, dle přílohy č. 0808-17-P03;
2. aktualizaci č. 2 transformačního plánu Dětského centra Zlín, příspěvková
organizace, se sídlem Zlín, Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č.
0808-17-P04;
3. Změnu (Dodatek) č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz č.
29/2017/ŘDP na poskytování sociálních služeb pro Centrum ÁČKO, příspěvková
organizace, se sídlem Husova 402/15, Valašské Meziříčí 75701, IČ 00851710, dle
přílohy č. 0808-17-P05.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0748/R23/17

schvaluje
vyhlášení programu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
II." a formulář žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0833-17-P02 až č. 0833-17P06.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0749/R23/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0164/2017 dle přílohy č. 0821-17-P01.

25

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0750/R23/17

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové organizace
Dětský domov Uherské Hradiště, IČ 60371773, dle přílohy č. 0822-17-P01.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0751/R23/17

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
A) s účinností od 01.09.2018:
1. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945:
a) zápis oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 120;
b) označení oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 120, jako oboru dobíhajícího;
2. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771:
a) zápis oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 68;
3. Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198:
a) zápis oboru vzdělání 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických
zařízení, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60;
b) zápis oboru vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60;
c) označení oboru vzdělání 23-45-M/01 Dopravní prostředky, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 125, jako oboru dobíhajícího;
d) označení oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 130, jako oboru dobíhajícího;
e) výmaz oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 240;
f) výmaz oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 120;
g) výmaz oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 120;
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h) výmaz oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků 90;
i) výmaz oboru vzdělání 23-43-L/506 Provozní technika, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 75;
j) výmaz oboru vzdělání 26-41-L/506 Provozní elektrotechnika, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 60;
k) výmaz oboru vzdělání 23-45-M/004 Silniční doprava, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 125;
l) výmaz oboru vzdělání 26-43-L/001 Mechanik elektronik, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 120;
m) výmaz oboru vzdělání 28-44-M/002 Aplikovaná chemie – analytická chemie,
denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 120;
n) výmaz oboru vzdělání 28-44-M/003 Aplikovaná chemie – chemická technologie,
dálková forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 90;
o) výmaz oboru vzdělání 28-44-M/004 Aplikovaná chemie – farmaceutické
substance, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 120;
p) výmaz oboru vzdělání 64-42-M/037 Management obchodu a služeb, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 240;
q) výmaz oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 240;
r) výmaz oboru vzdělání 78-42-M/006 Přírodovědné lyceum, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 120;
s) výmaz oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 90;
t) výmaz oboru vzdělání 36-52-H/001 Instalatér, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků 135;
u) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 1000 na 700;
4. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik
elektrotechnik, denní forma vzdělávání, ze 150 na 120;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-41-L/01
Gastronomie, denní forma vzdělávání, ze 130 na 120;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář,
denní forma vzdělávání, z 90 na 72;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 29-53-H/01 Pekař,
denní forma vzdělávání, z 90 na 72;
e) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář,
denní forma vzdělávání, z 90 na 72;
f) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář, denní forma vzdělávání, z 90 na 72;
g) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 64-41-L/51
Podnikání, denní forma vzdělávání, z 65 na 60;
h) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 64-41-L/51
Podnikání, dálková forma vzdělávání, ze 120 na 90;
i) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník, denní forma vzdělávání, z 360 na120;
j) výmaz oboru vzdělání 23-43-L/506 Provozní technika, dálková forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 90;
k) výmaz oboru vzdělání 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 120;
l) výmaz oboru vzdělání 23-45-L/004 Mechanik seřizovač – mechatronik, denní
forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 120;
m) výmaz oboru vzdělání 23-56-H/001 Obráběč kovů, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 72;
n) výmaz oboru vzdělání 26-41-L/501 Elektrotechnika, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 60;
o) výmaz oboru vzdělání 26-41-L/501 Elektrotechnika, dálková forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 90;
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p) výmaz oboru vzdělání 26-43-L/001 Mechanik elektronik, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 150;
q) výmaz oboru vzdělání 28-42-L/012 Chemik operátor – průmyslová chemie, denní
forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 120;
r) výmaz oboru vzdělání 28-42-L/501 Provozní chemie, dálková forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 90;
s) výmaz oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků 65;
t) výmaz oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání, dálková forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků 120;
u) výmaz oboru vzdělání 65-41-L/005 Číšník, servírka, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 120;
v) výmaz oboru vzdělání 65-41-L/006 Kuchař, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků 120;
w) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 1230 na 900;
5. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-41-M/01 Užitá
malba, denní forma vzdělávání, ze 40 na 80;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-51-L/05
Uměleckořemeslné zpracování skla, denní forma vzdělávání, ze 180 na 120;
6. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 53-41-M/01
Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání, z 240 na 330;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 315 na 400;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 53-41-H/01
Ošetřovatel, denní forma vzdělávání, ze 75 na 70;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu studentů vyšší odborné školy ze 190 na
170;
e) snížení nejvyššího povoleného počtu studentů v akreditovaném vzdělávacím
programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, ze
120 na 100;
f) snížení nejvyššího povoleného počtu studentů v akreditovaném vzdělávacím
programu 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma
vzdělávání, z 90 na 70;
g) výmaz oboru vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 120;
h) výmaz oboru vzdělání 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 120;
i) výmaz oboru vzdělání 53-41-M/007 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 240;
7. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ 65269616:
a) zápis akreditovaného vzdělávacího programu 75-31-N/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika oboru vzdělání 75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní
pedagogika, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet studentů 120;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu studentů v akreditovaném vzdělávacím
programu 75-32-N/06 Sociální pedagogika oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce
a sociální pedagogika, denní forma vzdělávání, ze 180 na 100;
8. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek v domově mládeže z 83 na 40;
9. Základní škola Otrokovice, Komenského, IČ 61716413:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní
škola speciální, denní forma vzdělávání, z 30 na 50;
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B) s účinností od 01.11.2017:
10. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně ze
100 na 200;
11. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952:
a) výmaz místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb u střední školy na
adrese Pivovarská 1419, 769 01 Holešov;
b) výmaz místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb u střední školy na
adrese Tyršova 1145, 768 61 Bystřice pod Hostýnem;
c) výmaz místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb u školní jídelny –
výdejny na adrese Tyršova 1145, 768 61 Bystřice pod Hostýnem;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 30.09.2017.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0752/R23/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816,
a to:
a) kopírovacího zařízení AFICIO 1022 RICOH, inventární číslo 21010001, rok
pořízení 2003, pořizovací cena 159.954,20 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
b) kopírovacího zařízení GENSTNER G 2722, inventární číslo 022113, rok pořízení
1998, pořizovací cena 125.261,10 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. Dětský domov Uherské Hradiště, IČ 60371773, a to hracího koutku, inventární
číslo 14, rok pořízení 2002, pořizovací cena 179.991 Kč, zůstatková cena 112.887
Kč;
a to formou likvidace odbornou firmou.

28

Školství - vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0753/R23/17

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Bojkovice, Štefánikova 957, IČ
60371676, pana Mgr. Lubomíra Bienerta, s účinností od 01.09.2017, dle přílohy č.
0823-17-P01;
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schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Bojkovice,
Štefánikova 957, IČ 60371676, dle přílohy č. 0823-17-P02.

29

Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0754/R23/17

schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
pro Kraj Vysočina, IČ 70890749, se sídlem Žižkova 57, PSČ 587 33 Jihlava, ve výši
50.000 Kč na projekt Kraje pro bezpečný internet pro rok 2017 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0826-17-P02;
2. poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
pro Střední školu obchodně technickou s. r. o., IČ 26215829, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 1279, PSČ 760 01 Zlín, ve výši 80. 000 Kč na projekt Obnovení výuky
učebního oboru Výrobce obuvi ve Střední škole obchodně technické s. r. o., ve Zlíně
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0826-17-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/165/2017, dle přílohy č. 0826-17-P05.

30

Veřejná zakázka - Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského
kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0755/R23/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského kraje na Hry VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2018", dle přílohy č. 0828-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele INTERIMEX CZ a. s., Tyršova 141, 411 55 Terezín, IČ
25420721;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem INTERIMEX CZ a. s., Tyršova 141, 411 55
Terezín, IČ 25420721, dle přílohy č. 0828-17-P02.
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Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0756/R23/17

schvaluje
1. výzvu k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2017, dle přílohy č. 0827-17-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0827-17-P02;
3. seznam členů Výběrové komise, k ocenění dobrovolných pracovníků za
dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje 2017, dle přílohy č. 0827-17-P03.

32

Dodatek č. 1 investičního záměru "Stavební úpravy - oprava vnější strany
oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěná v 8.
etáži v budově 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0757/R23/17

schvaluje
1) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1333/010/05/17-01/09/17 "Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního,
východního a západního schodiště a okna umístěná v 8. etáži v budově 21“, dle
přílohy č. 0829-17-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0161/2017, dle přílohy č. 0829-17-P02.

33

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor - Regionální rada
regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0758/R23/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě č. O/0091/2017/KŘHS mezi Zlínským
krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČ 75084911, dle přílohy č.
0830-17-P01.

16/18

R23/17

34

Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu administrativní budovy č. 21 ve
Zlíně - oprava atiky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0759/R23/17

bere na vědomí
1. sdělení vybraného dodavatele, společnosti BOSS Company s. r. o., Ocelkova
643/20, 198 00 Praha 9, IČ 28817184, o odmítnutí uzavření smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy objektu
administrativní budovy č. 21 ve Zlíně – oprava atiky", dle přílohy č. 0831-17-P01;
2. protokol o druhém jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem "Stavební úpravy objektu administrativní budovy č. 21 ve Zlíně – oprava
atiky", dle přílohy č. 0831-17-P02;
schvaluje
1. nový výběr dodavatele VALBAU, s. r. o., Náves 73, 760 01 Zlín, IČ 25326210;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem VALBAU, s. r. o., Náves 73, 760 01 Zlín,
IČ 25326210, dle příloh č. 0831-17-P03 a č. 0831-17-P04.

36

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0760/R23/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Adventním večerem projektu Návraty k hodnotám realizovaným Marií Zelenou,
*** IČ 10095934;
2) II. Odbornou konferencí Paliativní a hospicové péče pořádanou zapsaným
ústavem PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., se sídlem
Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 04977408;
3) XIV. ročníkem BONVER – PARTR RALLY VSETÍN 2017 pořádaným pobočným
spolkem Autoklub Vsetín – město v AČR, se sídlem Dolní Jasenka 744, 755 01
Vsetín, IČ 65469372;
4) 10. konferencí „Cesty krve“ pořádanou pobočným spolkem Oblastní spolek
Českého červeného kříže Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČ 00426326;
b) záštitu Ing. Pavla Botka, náměstka hejtmana Zlínského kraje, nad mezinárodní
odbornou konferencí na téma "Dopravní plánování na železnici 21. století - evoluce,
revoluce nebo jiné paradigma" pořádanou společností České dráhy, a. s., se sídlem
Nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226;
c) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad Sedláčkovým
memoriálem (Středoškolským atletickým pohárem) pořádaným Gymnáziem
Kroměříž, se sídlem Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž, IČ 70843309;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 20.000 Kč Marii Zelené, *** IČ 10095934;
2) ve výši 10.000 Kč spolku BESEDNÍCI z. s., se sídlem č. p. 158, 687 31 Šumice,
IČ 26526557.
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Rozpočtové opatření v ORJ 20

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0761/R23/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0172/2017 dle přílohy č. 0842-17-P01.

38

Individuální podpora - Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0762/R23/17

schvaluje
a) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč spolku Národní klastrová asociace, se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00
Ostrava, IČ 26573776, na pořádání akce "Den klastrů ve Zlínském kraji" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0843-17-P02;
b) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč ústavu PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., se sídlem
Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 04977408, na pořádání II.
odborné konference paliativní a hospicové péče a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0843-17-P04.

Zlín 15. září 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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