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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 15. zasedání dne 10.06.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R15/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0518-19-P01.

2

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R15/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč Klubu krátkosrstý ohař, z. s., se sídlem Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 Praha
4, IČO 60552930, na pořádání 11. ročníku Jihomoravského poháru 2019 Všestranné zkoušky ohařů se zadáváním čekatelství CACT a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0522-19-P02.

3

Vyhodnocení programu RP12-18 Dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R15/19

bere na vědomí
hodnocení Programu RP12-18 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje, dle přílohy č. 0517-19-P01.

4

Zdravotnictví – Investiční záměr - KMN a. s. - výměna operačních světel v
budově A

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R15/19

schvaluje
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1) zařazení akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
rok 2019 - "Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna operačních světel v budově A
(centrální operační sály)", dle přílohy č. 0498-19-P01;
2) investiční záměr č. 1552/170/05/19 na akci: "Kroměřížská nemocnice a.s. výměna operačních světel v budově A (centrální operační sály)" dle přílohy č. 049819-P02;
3) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a.s. výměna operačních světel v budově A (centrální operační sály)" mezi Zlínským
krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž, IČO
27660532, dle přílohy č. 0498-19-P03;
4) rozpočtové opatření č. RZK/0107/2019, dle přílohy č. 0498-19-P05.

5

Revitalizace Baťova mrakodrapu - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R15/19

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/3624/2018/ŘDP na dodávku expozice
a interiéru na akci "Expozice v 21. budově ve Zlíně" s dodavatelem POZIMOS a. s.,
IČO 00147389, se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0490-19-P01
až č. 0490-19-P03;
2) uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/2492/2018/ŘDP se společností EURO
VÝTAHY s. r. o., IČO 24665631, se sídlem Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, na
akci "Modernizace výtahů v 21. budově", dle příloh č. 0490-19-P04 až č. 0490-19P05.

6

Veřejná zakázka „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad
Malenovice - stavební úpravy - oprava střechy předhradí"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R15/19

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Hrad Malenovice – stavební úpravy oprava střechy předhradí", dle přílohy č. 0495-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele GRETES s.r.o., se sídlem Kudlovice 107, 687 03, IČO
26235366;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem GRETES s.r.o., se sídlem Kudlovice 107,
687 03, IČO 26235366, dle přílohy č. 0495-19-P02.

7

Smlouvy o vypořádání závazků v rámci "VZ/2018/6/140/1 - Nákup automobilů
2018" pro část 1 a 5

Usnesení

Rada Zlínského kraje
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0447/R15/19

schvaluje
uzavření třístranných smluv o vypořádání závazků, mezi prodávajícím SAMOHÝL
MOTOR a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČO 25511165,
kupujícím č. 1 Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a
kupujícím č. 2 městem Vsetín, Svárov 1080/755 24 Vsetín, IČO 00304450,
vzniklých:
1. z kupní smlouvy č. D/3364/2018/INV dlee příloh č. 0523-19-P01 a č. 0523-19P03,
2. z kupní smlouvy č. D/3359/2018/INV dle příloh č. 0523-19-P02 a č. 0523-19-P04.

8

Správa majetku - záměr pachtu - pozemky v k. ú. Malenovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R15/19

schvaluje
záměr pachtu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství, a to
pozemkových parcel nebo jejich částí ve vlastnictví Zlínského kraje, zapsaných na
listu vlastnictví č. 1091 pro obec Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, specifikovaných v
přílohách č. 0491-19-P01 a č. 0491-19-P02, pro společnost Arbia, spol. s r. o., IČO
47915765, se sídlem Tyršova 361, 763 02 Malenovice, z důvodu uzavření nové
pachtovní smlouvy v souvislosti se vstupem Zlínského kraje do práv a povinností
pronajímatele ve vztahu k dotčeným pozemkům;
bere na vědomí
vstup Zlínského kraje jako vlastníka pozemku p. č. 2081/30 v k. ú. Malenovice u
Zlína do práv a povinností ze smlouvy o pronájmu části pozemku za účelem
instalace reklamního poutače uzavřené s předchozím vlastníkem pozemku s
nájemcem Contur media s. r. o., IČO 29241171, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110
00 Praha 1, dle příloh č. 0491-19-P03 a č. 0491-19-P04.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R15/19

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.05.2019 č. 0415/R13/19 - část schvaluje,
bod 2 písm. a), kterým Rada Zlínského kraje schválila snížení uloženého odvodu
prostředků fondu investic na rok 2019 schváleného Zastupitelstvem Zlínského kraje
usnesením č. 0485/Z16/18 dne 17.12.2018 příspěvkové organizaci SOU Uherský
Brod, IČO 00055107, o 200 tis. Kč na 2 100 tis. Kč;
schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1553/150/05/19 na akci "SOU Uherský Brod – stavební úpravy domova
mládeže", dle přílohy č. 0492-19-P01;
b) č. 1555/150/05/19 na akci "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod rekonstrukce kuchyně", dle přílohy č. 0492-19-P02;
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2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změna č. 4 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 049219-P03;
b) změna č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31
Uherský Brod, IČO 60371757, dle přílohy č. 0492-19-P04;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
16.701.000 Kč a příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
3.751.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod,
se sídlem Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, na
realizaci akce "SOU Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže", dle přílohy
č. 0492-19-P05;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
21.152.000 Kč a příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
2.248.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium J. A. Komenského a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169,
688 31 Uherský Brod, IČO 60371757, na realizaci akce "Gymnázium J. A.
Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kuchyně", dle přílohy č. 0492-19-P06;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0109/2019, dle přílohy č. 0492-19-P07;
6. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a společností
PWO Czech Republic a. s., se sídlem Palackého 1261, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 25387146, dle přílohy č. 0492-19-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SOU Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže" příspěvkové organizace
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČO 00055107;
b) "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce kuchyně"
příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod, IČO
60371757.
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Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R15/19

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0493-19-P01, "Dětský domov a Základní škola Liptál - Demolice
komína";
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č.1556/150/05/19 na akci "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava
kotelny", dle přílohy č. 0493-19-P02,
b) č. 1554/150/05/19 na akci "DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín - oprava oplocení areálu", dle
přílohy č. 0493-19-P03;
3. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
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na rok 2019:
a) o 1.872.000 Kč na celkovou částku 2.007.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7, 767 01 Kroměříž, IČO
70844534, na realizaci akce "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava
kotelny", dle přílohy č. 0493-19-P04,
b) o 3.553.000 Kč na celkovou částku 3.748.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695,
760 01 Zlín, IČO 61716464, na realizaci akce "DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín - oprava
oplocení areálu", dle přílohy č. 0493-19-P05;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 750.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov a Základní škola Liptál,
91, 756 31 Liptál, IČO 70238499, na realizaci akce "Dětský domov a Základní škola
Liptál - Demolice komína", dle přílohy č. 0493-19-P06;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0106/2019, dle přílohy č. 0493-19-P07;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce před schválením investičního záměru, a tím
i se zahájením realizace akce "Dětský domov a Základní škola Liptál - Demolice
komína" příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Liptál, 91, 756 31
Liptál, IČO 70238499;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Dětský domov a Základní škola Liptál - Demolice komína" příspěvkovou
organizaci Dětský domov a Základní škola Liptál, 91, 756 31 Liptál, IČO 70238499,
b) "DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín - oprava oplocení areálu" příspěvkovou organizaci Dětský
domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695, 760 01
Zlín, IČO 61716464;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Liptál, 91, 756 31
Liptál, IČO 70238499, zpracovat v termínu do 10.07.2019 investiční záměr na akci
"Dětský domov a Základní škola Liptál - Demolice komína".
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Školství, správa majetku - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R15/19

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ve znění
pozdějších dodatků mezi pronajímatelem Základní uměleckou školou Vsetín, IČO
00851906, a nájemcem DAF INNOVA s.r.o., Huslenky 643, 756 02 Huslenky, IČO
26827930, dle přílohy č. 0494-19-P01,
schvaluje
1) uzavření smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí (areál hraničního přechodu
Starý Hrozenkov) mezi Zlínským krajem a obcí Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov
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3, 687 74, IČO 00291331, na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021, dle přílohy
č. 0494-19-P04;
2) uzavření smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí (areál hraničního přechodu
Střelná) mezi Zlínským krajem a obcí Střelná, Střelná 38, 756 12 Horní Lideč, IČO
00304310, na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021, dle přílohy č. 0494-19P06,
zplnomocňuje
vedoucího Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje jednat jménem kraje
jako vlastníka pronajatých nemovitých a movitých věcí, nacházejících se v areálu
bývalého hraničního přechodu Starý Hrozenkov a Střelná s nájemci, a to ve věci
vydávání písemných souhlasů, vyjádření a dalších dokumentů vyplývajících ze
smluv o nájmu nemovitých a movitých věcí v k.ú. Starý Hrozenkov a Střelná na
Moravě, dle přílohy č. 0494-19-P08;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předkládat vždy 1x ročně zprávu o stavu na hraničním
přechodu Starý Hrozenkov a Střelná;
bere na vědomí
že nájemce obec Starý Hrozenkov provedla v roce 2018 technické zhodnocení
majetku Zlínského kraje v částce 296.690,79 Kč,
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2019, dle
přílohy č. 0494-19-P10;
souhlasí
s umístěním busty s podstavcem o výměře 0,15 m2 na části pozemku parc. č. st.
638, jehož součástí je stavba č. p. 938 v k. ú. a obci Otrokovice, a s uzavřením
smlouvy o umístění věci mezi městem Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02
Otrokovice, IČO 00284301, a Gymnáziem Otrokovice, IČO 61716693, dle přílohy č.
0494-19- P11.
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SPZ Holešov - Pravidla pro řízení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R15/19

ruší
Pravidla pro řízení projektu SPZ Holešov schválená usnesením Rady Zlínského
kraje ze dne 12.02.2018 č. 0100/R05/18;
schvaluje
Pravidla pro řízení projektu SPZ Holešov, dle příloh č. 0515-19-P01 a č. 0515-19P02.
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Dodatek ke Smlouvě o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou mezi J&T Bankou,
a. s. Praha, a Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R15/19

souhlasí
s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o vkladovém účtu č. 3900059079/5800 mezi J&T
Bankou, a. s. Praha, IČO 47115378, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ
186 00 Praha 8, a Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín, dle přílohy č. 0509-19-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R15/19

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN, včetně uzemnění a 1 ks pojistkové skříně, vše na pozemku p. č. 1220/1, ostatní
plocha, v k. ú. Podkopná Lhota, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 727-146b/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění
a 1 ks pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.700 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN v pozemku p. č. 1324/59, ostatní plocha, v k. ú. Přečkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 328-711a/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 2915/1, ostatní plocha, v k.
ú. Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2506-130/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 2156, ostatní plocha,
v k. ú. Újezdec u Luhačovic, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
7/19
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 2307/83, ostatní plocha, v k. ú. Dolní Němčí, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1300-99/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 3952/1, p. č. 3952/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- mycího stroje M 1003, inv. č. 538-167, rok pořízení 2003, pořizovací cena
128.299,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- hydraulického zvedáku ARJO BOLERO, inv. č. 397-24, rok pořízení 1995,
pořizovací cena 105.246,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R15/19

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 479/11, ostatní plocha, o výměře 37 m2,
- p. č. 479/12, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 479/2 geometrickým plánem č. 6023284/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sazovice;
2. stavby silničního tělesa silnice III/05417 v úseku od mostu ev. č. 05417-4 po konec
silnice, v uzlovém staničení km 2,894 - 3,240, v délce 346 m, nacházející se na
pozemcích p. č. 5240/5, p. č. 5240/6, p. č. 7050 v k. ú. Horní Němčí.
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Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R15/19

schvaluje
změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, na rok 2019, dle přílohy č. 0482-18-P01.
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Veřejná zakázka "Smluvní zastoupení zadavatele pro přípravu zadávacích
podmínek včetně obchodních podmínek, a při administraci zadávacího řízení
veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou
linkovou dopravou"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R15/19

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Smluvní zastoupení zadavatele pro přípravu zadávacích podmínek včetně
obchodních podmínek, a při administraci zadávacího řízení veřejné zakázky na
zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou" dle
přílohy č. 0487-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem
Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO 28360125;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r.
o., se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO 28360125, dle
přílohy č. 0487-19-P02.

18

Doprava - Dodatek k investičnímu záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R15/19

schvaluje
dodatek č. 5 k investičnímu záměru č. 1319/110/04/17-05/05/19 akce reprodukce
majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČO 70934860, k provedení díla "Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek", o celkových
nákladech 58.607.000 Kč, dle přílohy č. 0484-19-P01.
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Doprava - souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na vážní zařízení ve Starém
Hrozenkově

Usnesení

Rada Zlínského kraje
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0459/R15/19

souhlasí
1. s pronájmem silničních vah včetně všech součástí a příslušenství, vážní buňky
včetně všech součástí a příslušenství a movitých věcí příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, se sídlem Zlín, K majáku 5001
společnosti TENZOVÁHY, s. r. o., IČO 48393789, se sídlem Olomouc, Machátova
345/3, Slavonín na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2023. Nájemné, za každý
i započatý měsíc, bude sjednáno ve výši 20.400 Kč + DPH;
2. s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČO 70934860, se sídlem Zlín, K majáku 5001, a společností
TENZOVÁHY, s. r. o., IČO 48393789, se sídlem Olomouc, Machátova 345/3,
Slavonín, dle přílohy č. 0485-19-P01.
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Veřejné zakázka - Územní studie „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R15/19

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
Územní studie "Jihovýchodní obchvat Luhačovic", dle přílohy č. 0516-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 42767377;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 42767377, dle
přílohy č. 0516-19-P02.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R15/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0104/2019, dle přílohy č. 0477-19-P01.

22

Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R15/19

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2019, ve výši 914.450,50 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0479-19-P04;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0101/2019, dle přílohy č. 0479-19-P01.
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Sociální služby - zapojení do pilotního programu VZP ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R15/19

souhlasí
se zapojením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, do
Pilotního programu VZP ČR pro nasmlouvání, vykazování, úhradu a kontrolu výkonů
odbornosti 902 v pobytových zařízeních sociálních služeb, a to nejdříve od
01.08.2019, za podmínky, že do doby zapojení do programu nedojde ke změně
metodiky uvedené v příloze č. 0481-19-P02 způsobem, který by znamenal dopad do
hospodaření příspěvkové organizace;
ukládá
1. ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, požádat
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje o oprávnění k poskytování
zdravotních služeb pro obor fyzioterapie, pro konkrétní zařízení sociálních služeb;
2. ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, požádat
Radu Zlínského kraje znovu o souhlas s uzavřením smlouvy s VZP ČR v případě,
že před jejím uzavřením dojde ke změně Metodiky Pilotního programu VZP ČR pro
nasmlouvání, vykazování, úhradu a kontrolu výkonů odbornosti 902 v pobytových
zařízeních sociálních služeb, uvedené v příloze č. 0481-19-P02, která by znamenala
dopad do hospodaření organizace.
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Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL pro rok 2019, Dodatky k
Pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R15/19

schvaluje
1. Výzvu č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2019:
a) dle přílohy č. 0483-19-P02 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí dne 17.06.2019 aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 včetně přílohy č. 1 Základní sítě,
b) dle přílohy č. 0483-19-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí dne 17.06.2019 aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 včetně přílohy č. 1 Základní sítě;
2. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
uzavřený mezi Zlínským krajem a Sociálními službami města Kroměříže,
příspěvkové organizace, IČO 71193430, Riegrovo náměstí 159/15 Kroměříž, dle
přílohy č. 0483-19-P04;
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3. Dodatek č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
uzavřený mezi Zlínským krajem a Sociálními službami Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0483-19-P05.
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Prohlášení o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R15/19

souhlasí
se spoluprací s Institutem sociální práce, z.s., IČO 04323882, se sídlem Duchcovská
361/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, v rámci projektu „Inovace a rozvoj systému péče
zajišťované v domácím prostředí s důrazem na rozvoj pečovatelské služby“, dle
příloh č. 0478-19-P02 a č. 0478-19-P03.
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Kontroly příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R15/19

schvaluje
provedení obecných kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2019
v rámci výkonu zřizovatelských funkcí, dle přílohy č. 0513-19-P01;
určuje
kontrolující, oprávněné k provádění obecných kontrol příspěvkových organizací
Zlínského kraje v roce 2019 v rámci výkonu zřizovatelských funkcí, dle přílohy č.
0513-19-P02;
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Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji III" - partnerská smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R15/19

schvaluje
uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle vzoru v příloze č. 050019-P01, a to se základními a mateřskými školami uvedenými v příloze č. 0500-19P02 v rámci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji III".
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje
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0468/R15/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0103/2019, dle přílohy č. 0501-19-P01.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R15/19

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Základní škola Otrokovice, Komenského, IČO 61716413,
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u školského zařízení Školní družina z
20 na 28 žáků s účinností od 01.09.2019;
2. Základní škola Kroměříž, 1. máje, IČO 47934581,
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u školského zařízení Školní družina z
12 na 24 žáků s účinností od 01.09.2019;
3. Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957, IČO 60371676,
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní
škola speciální z 8 na 12 s účinností od 01.09.2019,
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní
škola ze 44 na 40 s účinností od 01.09.2019;
4. Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČO 70238928,
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole z 21 na 35 s účinností
od 01.09.2019;
5. Základní škola Zlín, Středová, IČO 61716421,
- zápis místa poskytovaných služeb u školského poradenského zařízení Speciálně
pedagogické centrum na adrese Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště, s účinností
od 01.09.2019;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápisy výše uvedených schválených změn v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 01.07.2019.
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Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetní závěrky příspěvkové
organizace ZK v oblasti školství za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R15/19

bere na vědomí
hodnocení hospodaření Základní umělecké školy Otrokovice, IČO 00839311,
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti školství za rok 2018,
dle přílohy č. 0502-19-P03 až č. 0502-19-P07;
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neschvaluje
účetní závěrku Základní umělecké školy Otrokovice, IČO 00839311, příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti školství, za rok 2018, z důvodů
uvedených v příloze č. 0502-19-P01;
ukládá
1) ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecké školy Otrokovice, IČO
00839311, realizovat nápravná opatření z kontroly hospodaření za roky 2016 až
2018 včetně podrobného komentáře a doložení účetních dokladů prokazujících
jejich realizaci v termínu do 29.11.2019;
2) vedoucí Odboru ekonomického, oddělení kontrolní provést kontrolu hospodaření
příspěvkové organizace Základní umělecké školy Otrokovice, IČO 00839311, za rok
2019 a to v termínu do 30.04.2020.
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Školství – vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R15/19

souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, IČO 00128198, a to:
- kladkostroj el. T 10312, inventární číslo 11368a, pořizovací cena 17.454 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1987,
- fréza nástrojářská, inventární číslo 11736a, pořizovací cena 113.300 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1989,
- soustruh el. SUI 40, inventární číslo 4184, pořizovací cena 124.492 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1986;
- posouvač el. univerzální MW 102, inventární číslo 11952a, pořizovací cena 38.400
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1992,
- pila el. hydraulická PWG 63, inventární číslo 11938a, pořizovací cena 328.605 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1991,
- el. kompresor PKS 5-2, inventární číslo 1090157, pořizovací cena 16.051, 50 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1993,
- zvedací zařízení Autoline AMZ 2200, inventární číslo 7876, pořizovací cena 34.000
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1999,
- svářecí usměrňovač elektrický, inventární číslo 4115, pořizovací cena 13.920 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1990,
- přívěsný vozík za auto ZLA 62-91, inventární číslo 11963, pořizovací cena 11.700
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1993,
- přívěs auto ZLA 58-01 ASTRA 380 obytný, inventární číslo 11787a, pořizovací
cena 64.939 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1990, dle přílohy č. 0503-19P01,
a to formou prodeje v čase a místě obvyklou;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
strojnická Vsetín, IČO 00843407, osobního automobilu OPEL, inventární číslo
3211_3-34-10, pořizovací cena 309.506 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení
2006, dle přílohy č. 0503-19-P02,
a to formou ekologické likvidace;
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schvaluje
Změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2019:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, IČO 61716693, dle
přílohy č. 0503-19-P03,
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČO
61716707, dle přílohy č. 0503-19-P04.
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Kultura - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - investiční dotace z
Ministerstva kultury ČR, změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R15/19

bere na vědomí
poskytnutí účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, ve výši
70.000 Kč, dle přílohy č. 0505-19-P03;
schvaluje
1. rozpočtové opatření RZK č. RZK/0102/2019, dle přílohy č. 0505-19-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, na rok 2019,
dle přílohy č. 0505-19-P04.
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Zrušení projektového rámce a vyhodnocení programu RP18-18 Úprava
lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R15/19

ruší
s účinnosti od 10.06.2019 usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.06.2016 č.
0508/R12/16 - část "schvaluje", bod č. 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila
projektový rámec projektu "Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v
moravskoslovenském příhraničí", dle přílohy č. 0520-16-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK 0105/2019 dle přílohy č. 0508-19-P02;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP18-18 Úprava lyžařských běžeckých tras ve Zlínském
kraji dle přílohy č. 0508-19-P03.
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Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R15/19

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0489-19-P01.
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Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R15/19

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0486-19-P01.
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Sociální služby - platový výměr ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R15/19

stanovuje
s účinností od 01.07.2019:
1. plat ředitelce Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., IČO
70850992, dle přílohy č. 0480-19-P01;
2. plat řediteli Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO
00092096, dle přílohy č. 0480-19-P02.
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Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R15/19

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0506-19-P01.
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Investiční záměr "Oprava průmyslové podlahy ve 3. NP parkoviště KÚ budovy 11" - zařazení akce do SDP, investiční záměr na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R15/19

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
rok 2019 - "Oprava průmyslové podlahy ve 3. NP parkoviště KÚ - budovy 11", dle
16/19

R15/19

přílohy č. 0512-19-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1550/010/05/19
"Oprava průmyslové podlahy ve 3. NP parkoviště KÚ - budovy 11", dle přílohy č.
0512-19-P02.
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Smlouva o nájmu - Olife Energy Net, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R15/19

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi Zlínským krajem a Olife Energy Net, a.s., Lazarská
11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 29291879, dle přílohy č. 0514-19-P01.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R15/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) závodem na horských kolech "FORCE Rusavská 50ka" pořádaným Sportovním
klubem Rusava, z. s., se sídlem č. p. 248, 768 41 Rusava, IČO 46998161;
2) oslavami 70. výročí založení Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
pořádanými příspěvkovou organizací Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, se
sídlem Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, IČO 70844534;
3) 13. ročníkem Uherskobrodské pouti 2019 pořádaným Jiřím Strážnickým, s místem
podnikáním Františka Kožíka 2639, 688 01 Uherský Brod, IČO 69670145;
4) XXIV. Zlínským geriatrickým dnem pořádaným Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO 27661959;
5) Mezinárodním mistrovstvím v turistickém závodě 2019 (Outdoor running)
pořádaným pobočným spolkem KČT, oblast Valašsko-Chřiby, se sídlem Palackého
9+6, 763 61 Napajedla, IČO 70902003;
6) 7. celorepublikovým srazem a soutěží parních stříkaček pořádaným pobočným
spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kvítkovice, se sídlem Bartošova 104,
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČO 65793056;
b) záštitu Josefa Zichy, náměstka hejtmana, nad turisticko-brannou akcí "Sportem k
historii" pořádanou obcí Prlov, IČO 00304212;
c) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) konferencí "Křižovatky ADHD" pořádanou spolkem Unie Kompas, se sídlem Pod
Stráněmi 2505, 760 01 Zlín, IČO 67028144;
2) akcí II. krajské sportovní hry seniorů pořádanou pobočným spolkem Krajská rada
seniorů Zlínského kraje, p. s., se sídlem Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IČO 02250365.
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Zdravotnictví - ZZS ZK - výjezdová základna Vsetín - přístavba

Usnesení

Rada Zlínského kraje
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0481/R15/19

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1544/170/04/19 na
akci "ZZS ZK - přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Vsetín", dle přílohy
č. 0499-19-P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle přílohy 0499-19-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
8.493.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín, IČO 62182137, na
realizaci akce "ZZS ZK - přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Vsetín",
dle přílohy č. 0499-19-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0108/2019, dle přílohy č. 0499-19-P04;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "ZZS ZK přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Vsetín" příspěvkovou organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434,
Zlín 760 01, IČO 62182137.
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Kupní smlouva - pozemek pro Novou Baťovu nemocnici

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R15/19

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 05.06.2019 č. 0436/R14/19, kterým Rada
Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí pozemku p. č. 2081/15, orná půda, o výměře 942 m2, zapsaného
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 2544 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, od UNIMEX
GROUP, a. s., Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO
41693540, za kupní cenu ve výši 1.554.300 Kč, s výhradou zpětné koupě, za
podmínek dle přílohy č. 0470-19-P01 a č. 0470-19-P02;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 05.11.2018 č.
0445/Z15/18 - nabytí pozemku dle přílohy č. 0971-18Z-P02, a to p. č. 2081/15 v k.
ú. Malenovice u Zlína;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí pozemku p. č. 2081/15, orná půda, o výměře 942 m2, zapsaného
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 2544 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, od UNIMEX
GROUP, a. s., Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO
41693540, za kupní cenu ve výši 1.554.300 Kč, za podmínek dle přílohy č. 0524-19P01;
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II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 05.11.2018 č.
0445/Z15/18 - nabytí pozemku dle přílohy č. 0971-18Z-P02, a to p. č. 2081/15 v k.
ú. Malenovice u Zlína.

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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