R23/13

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 02.12.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1014/R23/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 1189-13-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1015/R23/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) Vánočním turnajem ve stolním tenise u příležitosti 40. výročí založení stolního tenisu ve
Štítné nad Vláří pořádaným TJ Štítná nad Vláří, IČ 13690353, v roce 2013;
2) krajským kolem mezinárodní řečnické soutěže YOUNG DEMOSTHENES pořádaným
společností FACE OF NEW EUROPE, s. r. o., IČ 27361781, v roce 2014;
3) akcí "Poutní dny v Kroměříži" pořádanou Národním památkovým ústavem, IČ 75032333,
v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 10.000 Kč TJ Štítné nad Vláří, IČ 13690353, na pořádání Vánočního turnaje ve
stolním tenise u příležitosti 40. výročí založení stolního tenisu ve Štítné nad Vláří v roce
2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
2) ve výši 21.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755, na pořízení
publikace "Na každém kroku boj" v roce 2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
3) ve výši 25.000 Kč sdružení Arnika, IČ 26543281, na pořádání mezinárodní konference
"Ochrana alejí pro rozvoj regionů" v roce 2013, s termínem vyúčtování do 31.01.2014;
4) ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení BORŠIČANÉ, IČ 22720499, na pořízení
krojových lajblů a nohavic k boršickému kroji v roce 2013, s termínem vyúčtování do
31.01.2014;
b) poskytnutí peněžitého daru:
1) ve výši 100.000 Kč Římskokatolické farnosti Štítná nad Vláří, IČ 67026460, na
rekonstrukci-restaurování hlavního dřevěného polychromovaného oltáře ve farním kostele
sv. Josefa ve Štítné nad Vláří v roce 2013;
2) ve výši 50.000 Kč Dobročinnému fondu ViZa, identifikační kód 35952787, zastoupeného
Mgr. Ing. Zdeňkem Kadlecem, dr.h.c., předsedou představenstva, pro obec Koločava
(90043, Zakarpatská oblast Ukrajiny) v roce 2013.
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3

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1016/R23/13

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti JET COMPANY, s. r.
o., IČ 25642944, se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město, dle
přílohy č. 1163-13-P02;
schvaluje
uzavření Deklarace o porozumění mezi Zlínským krajem a obchodní společností JET
COMPANY, s. r. o., IČ 25642944, se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 Nové Město, dle přílohy č. 1163-13-P03.

4

Kultura - 14|15 Baťův institut Zlín - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1017/R23/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.1000/3/090/060/11/13 na
akci "14|15 Baťův institut, p. o., Zlín - doplnění interiéru v 5. NP budovy 15", dle přílohy č.
1153-13-P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
14|15 Baťův institut Zlín, IČ 72563346, dle přílohy č. 1153-13-P02.

5

Sociální služby, kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1018/R23/13

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č. 699/3/100/091/06/10 – 03/11/13 s názvem "Domov
pro seniory Burešov, p. o. – Zateplení budov a výměna oken" dle přílohy č. 1161-13-P02,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0227/2013, dle přílohy č. 1161-13-P03,
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, v roce 2013, dle přílohy č. 1161-13-P05,
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, na akci: "Domov pro seniory
Jasenka Vsetín" dle přílohy č. 1161-13-P06,
5. uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se
společností E.ON Distribuce a. s., F.A. Gerstnera 2151/ 6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, na akci: "Domov pro seniory Luhačovice", dle přílohy č. 1161-13-P07,
6. uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly,
405 02 Děčín, IČ 24729035, na akci: „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová
III. etapa - CHB Vsetín“, dle přílohy č. 1161-13-P08,
7. uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02
Děčín, IČ 24729035, na akci: "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa",
dle přílohy č. 1161-13-P09,
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8. uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly,
405 02 Děčín, IČ 24729035, na akci: "Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa", dle přílohy č.
1161-13-P10,
9. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín,
IČ 00304450, na akci Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.
etapa, dle přílohy č. 1161-13-P11;
10. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Seniorpark
Valašské Meziříčí - II. etapa - dodávka stavby" dle přílohy č. 1161-13-P13;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení investičního fondu ve výši 80.000 Kč , dle přílohy
č. 1161-13-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. snížení poskytnuté investiční dotace na výši 3.792.000 Kč příspěvkové organizaci Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, na akci "Domov pro seniory Burešov, p. o. – Zateplení
budov a výměna oken";
2. odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem "Seniorpark Valašské Meziříčí - II.
etapa - dodávka stavby", dle přílohy č. 1161-13-P14.

6

Zdravotnictví - Kroměřížská a Vsetínská nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1019/R23/13

vyjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, na rok 2013, dle přílohy č. 1167-13-P04,
2. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého Vsetínské
nemocnici a. s., IČ 26871068, na rok 2013, dle přílohy č. 1167-13-P05,
3. s realizací technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého Kroměřížské
nemocnici a. s., a jeho odpisování po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Kroměřížskou nemocnicí a.
s, IČ 27660532, dle příloh č. 1167-13-P06 a č. 1167-13-P07,
4. s proplacením nákladů na realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. – budova K - izolační
pokoje", a to za podmínky včasného a úplného plnění závazků nemocnice vůči Zlínskému
kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0221/2013 dle přílohy č. 1167-13-P08,
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého
majetku a o podmínkách tohoto souhlasu pro akci "Vsetínská nemocnice a. s. – budova K izolační pokoje", mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755
01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 1167-13-P09,
3. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Vsetínská
nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství" - dodávka stavby, dle přílohy č.
1167-13-P10,
4. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Kroměřížská
nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství" - dodávka stavby, dle přílohy č.
1167-13-P11,
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5. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
426/3/170/067/02/08 - 05/09/13 na akci "Vsetínská nemocnice a. s. – centralizace
vybraných provozů", dle přílohy, č. 1167-13-P12,
6. rozpočtové opatření č. RZK/0229/2013 dle přílohy č. 1167-13-P13.

7

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - technický kanál - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1020/R23/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vsetínská nemocnice a. s. výstavba interního pavilonu - II. etapa - technický kanál“ formou otevřeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 1169-13-P01 až č. 1169-13-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky – Petr Ruber, Mgr. Michal Uherek, Ing. Aleš
Houserek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková,
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Muránsky Karol,
Ing. David Neulinger, Jan Vrbka, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing. František
Mikeštík, Ing. Miklíková Miluše, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý;
zm ocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Vsetínská nemocnice a. s. výstavba interního pavilonu - II. Etapa - technický kanál" podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 116913-P02.

8

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1021/R23/13

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
934/3/170/160/04/13 - 01/11/13 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Stavební úpravy pro
nové CT v pavilonu 14" dle přílohy č. 1168-13-P02,
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
935/3/170/161/04/13 - 01/11/13 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – rekonstrukce v
budově patologie" dle přílohy č. 1168-13-P03,
3. dodatek č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého
majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Stavební úpravy pro nové CT v pavilonu 14" mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č.
1168-13-P04,
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4. dodatek č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého
majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
rekonstrukce v budově patologie" mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a.
s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1168-13-P05,
5. zahájení veřejné zakázky s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální
objekt – Infrastruktura - dodávka stavby“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění
příloh č. 1168-13-P06 až č. 1168-13-P13,
6. uzavření Dohody o předčasném užívání části díla investiční akce „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekt – Infrastruktura", mezi Zlínským krajem a sdružením
dodavatelů CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ
28962265, a Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., se sídlem Zelené Předměstí, K Vápence
2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361, dle přílohy č. 1168-13-P14;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Tomáš Záhora, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová, Petr Ruber, Ing. Veronika Křižková.
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Veřejná zakázka „Dodávka 6 ks sanitních vozidel typu C“ - zadávací dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1022/R23/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Dodávka 6 ks sanitních vozidel typu C"
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 1165-13-P01 až č. 1165-13-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Martin Konečný, Ing. Přemek Kubala, Ing. Martin
Šimek, Ing. David Neulinger a náhradníky - Dušan Kandrnál, Ing. Radovan Kojecký, Ing. Jiří
Kudělka, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Martin Konečný, Ing. Přemek Kubala, Ing.
Martin Šimek, Ing. Jiří Kudělka, Ing. David Neulinger a náhradníky - Dušan Kandrnál, Ing.
Radovan Kojecký, Ing. Markéta Šimková, Ing. Eliška Kudělková, Mgr. Michal Uherek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Martin Konečný, Ing. Přemek Kubala, Ing. Martin Šimek, Ing.
Jiří Kudělka, Ing. David Neulinger a náhradníky - Dušan Kandrnál, Ing. Radovan Kojecký,
Ing. Markéta Šimková, Ing. Eliška Kudělková, Mgr. Michal Uherek;
zplnomocňuje
na základě plné moci společnost ikis, s. r. o., IČ 63485290, se sídlem Kaštanová 496/123a,
620 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce názvem „Dodávka 6 ks
sanitních vozidel typu C“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1165-13-P11.
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Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů na projekt "Standardizace krajského
operačního střediska ZZS ZK p. o."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1023/R23/13

schvaluje
1. smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů k projektu "Standardizace krajského operačního
střediska ZZS ZK p. o.", dle přílohy č. 1160-13-P01,
2. přílohy smlouvy o sdružení, které jsou její nedílnou součástí, dle příloh č. 1160-13-P02, č.
1160-13-P03 a č. 1160-13-P04.
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Soutěž Inovační firma Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1024/R23/13

bere na vědomí
aktualizovanou koncepci soutěže "Inovační firma Zlínského kraje" dle přílohy č. 1162-13P02;
schvaluje
přímé zadání zakázky na organizaci soutěže "Inovační firma Zlínského kraje" společnosti
Technologické inovační centrum s. r. o., IČ 26963574;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit v termínu do 31.12.2013 uzavření
smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o.,
IČ 26963574, na organizaci soutěže "Inovační firma Zlínského kraje";
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje realizovat v termínu do 31.05.2014 další
úkoly související s realizací soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“, popsané v koncepci
soutěže v příloze č. 1162-13-P02.
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Projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1025/R23/13

schvaluje
1. dokumentaci Řízení k předkládání žádostí o inovační vouchery, ve znění příloh č. 115613-P02 a č. 1156-13-P03,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Inovační vouchery ve
Zlínském kraji - III. etapa“ (registrační číslo CZ.1.12/2.2.00/43.02146), s Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 1156-13-P04,
2. uzavření Smlouvy o administraci inovačních voucherů mezi Zlínským krajem a Regionální
radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, ve znění přílohy č. 1156-13-P05.
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Projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)“ části projektu Zlín a Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1026/R23/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci na realizaci projektu věcí č.
O/0116/2012/STR, uzavřené mezi Zlínským krajem a městem Vizovice, se sídlem ve
Vizovicích, Masarykovo náměstí 1007, dle přílohy č. 1157-13-P01,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci na realizaci projektu č. O/0117/2012/STR,
uzavřené mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlín, se sídlem ve Zlíně, nám. Míru
12, dle přílohy č. 1157-13-P02,
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci a umístění movitých věcí č.
O/0117/2012/STR, uzavřené mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlín, se sídlem ve
Zlíně, nám. Míru 12, dle přílohy č. 1157-13-P03,
4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci a umístění movitých věcí č.
O/0118/2012/STR, uzavřené mezi Zlínským krajem a městem Vizovice, se sídlem ve
Vizovicích, Masarykovo náměstí 1007, dle přílohy č. 1157-13-P04;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit aktualizaci investičního záměru
projektu "Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ZK" dle skutečné realizace.

14

Zapojení příspěvku na Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji do
rozpočtu Zlínského kraje 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1027/R23/13

schvaluje
rozpočtové opatření:
1. č. RZK/0224/2013, dle přílohy č. 1166-13-P01;
2. č. RZK/0231/2013, dle přílohy č. 1166-13-P02.
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Školství - závěrečné vyhodnocení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1028/R23/13

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "SŠPH Uh. Hradiště - Vytvoření moderní technické
základny", dle přílohy č. 1164-13-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0228/2013 dle přílohy č. 1164-13-P02.
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1029/R23/13

stanovuje
plat s účinností od 01.01.2014:
1. panu PhDr. MUDr. Miroslavovi Orlovi, řediteli Krajské pedagogicko-psychologické
poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČ 61716456, dle
přílohy č. 1158-13-P01,
2. panu PhDr. Mojmírovi Šemnickému, řediteli Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730,
dle přílohy č. 1158-13-P02.

17

Energetická agentura Zlínského kraje - Energetická skupina ZK a Memorandum o
spolupráci na revizi energetického akčního plánu ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1030/R23/13

bere na vědomí
zprávu o založení Energetické skupiny ZK;
schvaluje
vzor Memoranda o spolupráci na revizi energetického akčního plánu ZK, dle přílohy č. 115213-P02.
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Aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1031/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Aktualizaci Strategie rozvoje Zlínského kraje 20092020 dle přílohy č. 1150-13-P02.
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Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1032/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje
2013-2016 dle přílohy č. 1155-13-P02.
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Magazín Okno do kraje - smlouva na vydání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1033/R23/13

schvaluje
uzavření smlouvy o tvorbě krajského periodika „Okno do kraje“ mezi Zlínským krajem a
společností HEXXA.CZ s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ 26304333, dle přílohy č.
1154-13-P02.

21

Směrnice SM/12/02/13 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1034/R23/13

schvaluje
směrnici SM/12/02/13 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty a dary dle
přílohy č. 1159-13-P01.

22

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1035/R23/13

schvaluje
1. zřízení věcného práva 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. 4009/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Kudlovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 564-17002/2013,
- 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 4.200 Kč + DPH;
2. zřízení věcného práva pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN
na pozemku p. č. 2206/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Zašová, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1491-119/2012 a č.1491-146/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.800 Kč + DPH;
3. zřízení věcného práva 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. 630/3,
ostatní plocha/zeleň, p. č. 639/2, ostatní plocha/zeleň, p. č. 3222/1, ostatní plocha/silnice,
vše v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6345147/2013,
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- ukončení vedení veřejné komunikační sítě v objektu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st.
2479, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu dle přílohy č. 1130-13-P02,
- 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 7.000 Kč + DPH;
4. zřízení věcného práva 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. 842,
ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2117-144/2013,
- ukončení vedení veřejné komunikační sítě v objektu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st.
2265, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu dle přílohy č. 1130-13-P03
- 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 38.600 Kč + DPH;
5. zřízení věcného práva pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 1560/3, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Napajedla, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
6. zřízení věcného práva 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 plynovodu v pozemcích p. č. 248/1 a
p. č. 249, vše ostatní plocha, v k. ú. Kotojedy, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH;
7. bezúplatné zřízení věcného práva pro oprávněného obec Boršice, se sídlem Boršice 7,
PSČ 687 09, IČ 00290823, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Chodník ulice Kyjovská II. etapa Boršice" na pozemcích p. č. 4807/1, p. č. 4807/27, p. č. 4993/5, vše ostatní plocha, v k. ú.
Boršice u Buchlovic, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami chodníku,
na dobu existence stavby;
8. bezúplatné zřízení věcného práva pro oprávněného obec Komárno, se sídlem Komárno
49, PSČ 768 71 Rajnochovice, IČ 00287326, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Silnice II/150: Komárno-hranice okr.
KM/VS" na pozemcích p. č. 693/1, p. č. 693/2, p. č. 699/1, p. č. 699/35, p. č. 740/5, vše
ostatní plocha, v k. ú. Komárno, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami chodníku,
na dobu existence stavby;
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9. bezúplatné zřízení věcného práva pro oprávněného obec Kunovice, se sídlem Kunovice
153, PSČ 756 44 Loučka, IČ 00635812, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění cyklostezky v rámci stavby "Cyklostezka Kunovice - I. etapa" na
pozemku p. č. 1158/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Podhradní Lhota, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami cyklostezky,
na dobu existence stavby;
10. 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 Brodu, 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;
11. rozpočtové opatření č. RZK/0220/2013 dle přílohy č. 1130-13-P04;
souhlasí
1. s pronájmem části pozemků p. č. 5390/1, o výměře 100 m2, ostatní plocha a p. č. 5394/2,
o výměře 37 m 2, ostatní plocha v k. ú. Bojkovice příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova 952,
PSČ 687 71 Bojkovice, IČ 00290807, na dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2023 za
nájemné ve výši1.000 Kč/rok, dle přílohy č. 1130-13-P05,
2. s pronájmem pozemku p. č. 2708/7, o výměře 67 m 2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, společnosti BV Auto Zlín s. r. o., se sídlem ul. 4. května 806,
PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 60715995, na dobu určitou od 01.01.2014 do
31.12.2014 za nájemné ve výši 10.050 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 1130-13-P06,
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a to
konvektomatu RETIGO Digital 2011, inv. číslo 1187, pořizovací cena 381.640 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.11.2013 č. 0925/R21/13 - část schvaluje, bod č. 8;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0038/2013, dle přílohy č.
1130-13-P08.
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Projekt NATURA 2000 ve ZK - Dohoda č. 3 o úpravě soupisu dokladů a účtů, Dodatek
č. 1 k dodavatelským smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1036/R23/13

schvaluje
1.) uzavření dohody č. 3 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09028956 s
názvem NATURA 2000 ve Zlínském kraji se Státním fondem životního prostředí České
republiky, IČ 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 140 00 Praha 4, dle přílohy č. 114913-P02;
2.) uzavření dodatku č. 1, s účinností podmíněnou schválením prodloužení realizace
projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji, ke smlouvám o dílo o provedení geodetických
prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“
číslo D/1628/2013/ŘDP,
D/1629/2013/ŘDP,
D/1630/2013/ŘDP,
D/1619/2013/ŘDP,
D/1620/2013/ŘDP,
D/1622/2013/ŘDP, D/1624/2013/ŘDP, D/1625/2013/ŘDP a D/1627/2013/ŘDP uzavřeným
se společností O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se sídlem Ibsenova 128/12, 779 00
Olomouc - Povel a číslo D/1631/2013/ŘDP, D/1618/2013/ŘDP, D/1621/2013/ŘDP,
D/1623/2013/ŘDP a D/1626/2013/ŘDP uzavřeným se společností MDP GEO, s. r. o., IČ
25588303, se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, dle přílohy č. 1149-13-P03.
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Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1037/R23/13

vydává
1. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Čerťák a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek, dle přílohy č. 1148-13-P02,
2. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Hříštěk a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek, dle přílohy č. 1148-13-P03,
3. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Chvalčov, jejího ochranného pásma a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1148-13-P04,
4. nařízení kraje o zřízení přírodní rezervace Ocásek a jejího ochranného pásma, dle přílohy
č. 1148-13-P05,
5. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Pod Obecním kopcem a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek, dle přílohy č. 1148-13-P06,
6. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Polichno - Pod duby, jejího ochranného pásma a
stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1148-13-P07,
7. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Trubiska, jejího ochranného pásma a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1148-13-P08,
8. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Rochus, jejího ochranného pásma a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1148-13-P09,
9. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Salašské pěnovce, jejího ochranného pásma a
stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1148-13-P10.
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Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1038/R23/13

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2013 pronajatého:
a) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 1185-13-P05,
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068 , dle přílohy č. 1185-13-P04;
2) s proplacením nákladů na opravy dle části 1), a to za podmínky úplného plnění závazků
jednotlivých nemocnic vůči Zlínskému kraji vyplývajících ze smluv o nájmu nemovitostí
(zejména platba nájemného).
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Zdravotnictví - protialkoholní záchytná stanice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1039/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o zajištění činnosti protialkoholní
záchytné stanice mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1181-13-P06.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1040/R23/13

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, formou prodeje, a to:
a) sanitního vozidla VW Transporter T4 2.5 TDI (včetně nosítek s podvozkem) z roku 2003,
reg. značka 1Z6 1505, inv. č. 950200, poř. cena 1.944.866 Kč, zůstatková cena 0 Kč, za
cenu minimálně dle znaleckého posudku ve výši 44.000 Kč vč. DPH;
b) sanitního vozidla VW Transporter T4 2.5 TDI (včetně nosítek s podvozkem) z roku 2002,
reg. značka 1Z1 4696, inv. č. 950196, poř. cena 1.856.282 Kč, zůstatková cena 0 Kč, za
cenu minimálně dle znaleckého posudku ve výši 39.000 Kč vč. DPH;
c) sanitního vozidla VW Transporter T4 2.5 TDI (včetně nosítek s podvozkem) z roku 2003,
reg. značka 1Z4 9959, inv. č. 950096, poř. cena 1.502.245 Kč, zůstatková cena 0 Kč, za
cenu minimálně dle znaleckého posudku ve výši 43.000 Kč vč. DPH;
d) sanitního vozidla VW Transporter T4 2.5 TDI (včetně nosítek s podvozkem) z roku 2001,
reg. značka 2Z7 0039, inv. č. 950247, poř. cena 1.057.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, za
cenu minimálně dle znaleckého posudku ve výši 37.000 Kč vč. DPH;
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e) osobního vozidla VW Passat Variant 1.8 GL z roku 1995, reg. značka 2Z6 3285, inv. č.
818160, poř. cena 757.317 Kč, zůstatková cena 0 Kč, za cenu minimálně dle znaleckého
posudku ve výši 21.000 Kč vč. DPH;
f) osobního vozidla Renault Mégane Combi 1.6 16V z roku 2002, reg. značka 1Z1 6621, inv.
č. 900069, poř. cena 448.657 Kč, zůstatková cena 0 Kč, za cenu minimálně dle znaleckého
posudku ve výši 24.000 Kč vč. DPH.

28

Zdravotnictví - tabletovací systém

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1041/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 1182-13-P01;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0039/2013 dle přílohy č. 1182-13 P03;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2014 dle přílohy č. 1182-13-P04.

29

Komise rady Zlínského kraje pro financování zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1042/R23/13

zřizuje
podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Komisi Rady Zlínského kraje pro financování zdravotnictví;
jmenuje
s účinností od 2. prosince 2013 předsedu, členy a tajemníka Komise Rady Zlínského kraje
pro financování zdravotnictví, dle přílohy č. 1180-13-P01.

30

Perla Zlínska - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1043/R23/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0222/2013 dle přílohy č. 1129-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0160/2013/ŽPZE/1 uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností Agrární komora Zlín, se sídlem Bartošova 4393, 760 01
Zlín, IČ 494 32 931, dle přílohy č. 1129-13-P03.
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Doprava - Dodatky k inv. záměrům, změna č. 7 investičního fondu na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1044/R23/13

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. 906/3/110/209/09/12-03/11/13, k provedení díla
"Silnice II/150: Osíčko - Komárno", o celkových nákladech 68.152.000 Kč, dle přílohy č.
1138-13-P03;
A2) dodatek č. 6 investičního záměru č. 772/3/110/169/05/11-06/11/13, k provedení díla
"Silnice III/50736: Nedašova Lhota - státní hranice ČR/SR, I. etapa", o celkových nákladech
13.602.000 Kč, dle přílohy č. 1138-13-P05;
A3) dodatek č. 8 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-08/11/13 k provedení díla
"Silnice II/490: Holešov - Jihovýchodní obchvat", o celkových nákladech 338.679.000 Kč, dle
přílohy č. 1138-13-P07;
B. změnu č. 7 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2013, dle přílohy č. 1138-13-P08;
C. rozpočtové opatření č. RZK/0223/2013, dle přílohy 1138-13-P11;
bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace od Ministerstva pro místní rozvoj (Operační program přeshraniční
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013) ve výši 383.794 Kč
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860.

32

Doprava - dohody o partnerství v projektu KORIS (vlastníci a správci autobusových
terminálů zařazených do projektu)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1045/R23/13

schvaluje
uzavření dohody o partnerství v projektu KORIS mezi Zlínským krajem a partnery:
1. BENT HOLDING, a. s., Tř. Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČ 63487799, a ČSAD Vsetín
a. s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 45192120, dle přílohy č. 1139-13-P01;
2. KRODOS SERVIS a. s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, IČ 26950545, a KRODOS
BUS a. s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, IČ 26950529, dle přílohy č. 1139-13-P02.

33

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dodatky smluv a jmenování člena
dozorčí rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1046/R23/13

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.09.2013 č. 0819/R18/13 - část bere na vědomí a
doporučuje - bod 1, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
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účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0736/2013/STR uzavřené mezi
Zlínským krajem a o. p. s. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, IČ 27744485, dle
přílohy č. 0887-13-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0736/2013/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a o. p. s. Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy, IČ 27744485, dle přílohy č. 1131-13-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0036/2013 dle přílohy č. 1131-13-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0230/2013, dle přílohy č. 1131-13-P06;
bere na vědomí
oznámení Mgr. Josefa Nováka o odstoupení z funkce člena dozorčí rady Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, ke dni 06.11.2013;
jmenuje
s účinností ke dni 02.12.2013 MUDr. Lubomíra Nečase členem dozorčí rady Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485.

34

Kultura - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1047/R23/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0225/2013, dle přílohy č. 1133-13-P02;
bere na vědomí
navýšení účelové dotace o kurzový rozdíl z Ministerstva pro místní rozvoj ČR příspěvkové
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, o 42 Kč na celkovou výši 36.313 Kč,
dle přílohy č. 1133-13-P03.

35

Kultura – dotační smlouvy s Filharmonií B. Martinů, o. p. s., a knihovnami v Kroměříži,
Uherském Hradišti a Vsetíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1048/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1) smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 20.550.000 Kč (z toho neinvestiční dotace ve výši 20.050.000 Kč a investiční dotace
ve výši 500.000 Kč) mezi Zlínským krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ
27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1134-13-P02;

16/25

R23/13

2) smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
2.225.000 Kč mezi Zlínským krajem a Knihovnou Kroměřížska, p. o., IČ 00091120, se
sídlem Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 1134-13-P03;
3) smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
2.325.000 Kč mezi Zlínským krajem a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana, p. o., IČ
00092118, se sídlem Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1134-13P04;
4) smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
2.250.000 Kč mezi Zlínským krajem a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, IČ
00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 1134-13-P05.

36

Kultura - dodatky zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1049/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti kultury dle příloh č. 1132-13-P01 až č. 1132-13-P05.

38

Projekt Koordinace integrovaných plánů rozvoje území Horního Vsacka, Luhačovicka
a Rožnovska - smlouvy o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1050/R23/13

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 21.10.2013 č. 0891/R20/13, kterým Rada Zlínského
kraje schválila uzavření smluv o spolupráci při realizaci individuálních projektů v rámci
Integrovaných plánů rozvoje území Horního Vsacka a Rožnovska dle vzoru schváleného
Radou Zlínského kraje usnesením č. 0504/R14/08 mezi Zlínským krajem a příjemci dotace:
1. Radean, s. r. o., U Nikolajky 2078/26, 150 00 Praha, IČ 28416473, název projektu:
"HOTEL HIT - vybudování vnější a vnitřní sportovně relaxační infrastruktury",
2. Lapiru, s. r. o., Pivovarská 6/, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29451353, název
projektu: "Rodinné lázně",
3. Valašsko, o. p. s., Velké Karlovice 875, 756 06 Velké Karlovice, IČ 29450543, název
projektu: "Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v CR na území
Valašska - Horního Vsacka",
4. Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ 67728189,
název projektu: "Biketrails Valašsko 2";
schvaluje
uzavření smluv o spolupráci při realizaci individuálních projektů v rámci Integrovaných plánů
rozvoje území Horního Vsacka a Rožnovska dle vzoru předloženého v příloze č 1137-13P02 mezi Zlínským krajem a příjemci dotace:
1. KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., Moravská 1787, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 49606361, název projektu: "Rekreační bazén na koupališti v Rožnově pod Radhoštěm";
2. POOL servis, a. s., Dolní Bečva 617, 756 55 Dolní Bečva, IČ 65140711, název projektu:
"Rozšíření nabídky rekreačního areálu Zavadilka o sportovně-rekreační služby";
3. Radean, s. r. o., U Nikolajky 2078/26, 150 00 Praha, IČ 28416473, název projektu:
"HOTEL HIT - vybudování vnější a vnitřní sportovně relaxační infrastruktury",
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4. Lapiru, s. r. o., Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29451353, název
projektu: "Rodinné lázně",
5. Valašsko, o. p. s., Velké Karlovice 875, 756 06 Velké Karlovice, IČ 29450543, název
projektu: "Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v CR na území
Valašska - Horního Vsacka",
6. Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ 67728189,
název projektu: "Biketrails Valašsko 2".

39

Podpora nominace Soutěže v interpretaci tradičního mužského sólového tance
"verbuňk" do tzv. Registru osvědčených praktik

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1051/R23/13

podporuje
nominaci Soutěže v interpretaci tradičního mužského sólového tance "verbuňk" zapsaného
na Reprezentativní seznam ICH;
vyslovuje souhlas
se zápisem Soutěže do Registru osvědčených praktik, mezi Vybrané programy, projekty a
činnosti, které nejlépe odrážejí zásady a cíle Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního
dědictví UNESCO.

40

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1052/R23/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0226/2013 dle přílohy č. 1172-13-P01.

41

Školství - investiční fondy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1053/R23/13

schvaluje
plány tvorby a použití investičního fondu na rok 2013, a to:
- změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ
00843407, dle přílohy č. 1173-13-P02,
- změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské
Meziříčí, IČ 00851914, dle přílohy č. 1173-13-P04;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů k posílení investičních fondů příspěvkových
organizací:
1. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 241.000 Kč,
2. Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, IČ 00851914, ve výši 20.000
Kč.
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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1054/R23/13

schvaluje
1. navýšení provozního příspěvku o 2.568.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 1178-13-P02, na celkovou částku 326.378.000 Kč pro školy
a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem,
2. Střední průmyslové škole Otrokovice, IČ 00128198, závazný objem prostředků na platy
ve výši 167.000 Kč a závazný objem prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 136.800
Kč ze schváleného provozního příspěvku, dle přílohy č. 1178-13-P03.

43

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1055/R23/13

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ
00843369, a to:
1. kopírky Canon, inventární číslo ZP 58, pořizovací cena 131.028 Kč, zůstatková cena 0
Kč, rok pořízení 1999, formou fyzické likvidace;
2. počítačového pracoviště, inventární číslo B 123, pořizovací cena 235.308 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 2002, formou fyzické likvidace.

44

Školství - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1056/R23/13

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola
Kroměříž, IČ 63414929, a příspěvkovou organizací Kroměřížské technické služby s. r. o., IČ
26276437, a to na dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2014 dle přílohy č. 1175-13-P01.

45

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1057/R23/13

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.05.2013 č. 0470/R11/13 v části, kterou Rada
Zlínského kraje schválila vzory licenčních smluv v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3 dle přílohy č. 0517-13-P02
předmětného usnesení a pro oblast podpory 3.2 dle přílohy č. 0517-13-P03 předmětného
usnesení, a kterou Rada Zlínského kraje schválila uzavření licenčních smluv mezi Zlínským
krajem a subjekty uvedenými v přílohách č. 0517-13-P04 a č. 0517-13-P05 předmětného
usnesení, a to dle vzorů uvedených v přílohách č. 0517-13-P02 a č. 0517-13-P03
předmětného usnesení;
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2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.05.2013 č. 0470/R11/13 v části, kterou Rada
zlínského kraje souhlasila s pověřením Ing. Martina Kobzáně, vedoucího Odboru řízení
dotačních programů, hejtmanem Zlínského kraje podpisem jednotlivých licenčních smluv,
jež měly být uzavřeny se subjekty uvedenými v přílohách č. 0517-13-P04 a č. 0517-13-P05
předmětného usnesení, a to dle vzorových licenčních smluv uvedených v přílohách č. 051713-P02 a č. 0517-13-P03 předmětného usnesení;
schvaluje
1. vzory licenčních a podlicenčních smluv v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3, dle přílohy č. 1170-13-P02, a pro
oblast podpory 3.2, dle přílohy č. 1170-13-P03,
2. uzavření licenčních a podlicenčních smluv mezi Zlínským krajem a subjekty uvedenými v
přílohách č. 1170-13-P04 a č. 1170-13-P05, a to dle vzorů uvedených v přílohách č. 117013-P02 a č. 1170-13-P03;
souhlasí
s pověřením Ing. Martina Kobzáně, vedoucího Odboru řízení dotačních programů,
hejtmanem Zlínského kraje podpisem jednotlivých licenčních a podlicenčních smluv, jež
budou uzavřeny se subjekty uvedenými v přílohách č. 1170-13-P02 a č. 1170-13-P03, a to
dle vzorových licenčních a podlicenčních smluv uvedených v přílohách č. 1170-13-P04 a č.
1170-13-P05.

46

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1058/R23/13

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Datový sklad, manažerský informační systém a
nástroje Business Intelligence III." formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh č. 117913-P01 až č. 1179-13-P14;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Zdeněk Vachala, Ing. Petr Zahálka, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Pavel Kopecký, Ing. Martin Prusenovský, Ing. David
Neulinger;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Zdeněk Vachala;
3. hodnoticí komisi ve složení: PaedDr. Petr Navrátil, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Zdeněk
Vachala, Ing. Radek Šipka, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Pavel Hrubec, MBA,
Ing. Michal Hanačík, Ing. Pavel Kopecký, Ing. Radim Stehlík, Mgr. Michal Uherek.

47

Smlouva se společností www.scio.cz, s. r. o., systém jednotných přijímacích zkoušek
na střední školy zřizované Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1059/R23/13

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodání testů a poskytnutí souvisejících služeb pro přijímací zkoušky
mezi Zlínským krajem a společností www.scio.cz, s. r. o., IČ 27156125, ve znění přílohy č.
1171-13-P02.
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48

Školství - Stanovisko zřizovatele k výuce některých předmětů v cizím jazyce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1060/R23/13

souhlasí
s povolením výuky v anglickém jazyce v oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
v předmětech Technické vybavení počítačů ve 3. a 4. ročníku a Odborný výcvik ve 4.
ročníku v Integrované střední škole – Centru odborné přípravy a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574.

49

Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1061/R23/13

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Dětského domova Zlín, IČ 61716723, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, MUDr. Lubomír Nečas, Mgr. Jana
Gavendová, PhDr. Vlastislav Kožela, Miroslava Havlíčková.

50

Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1062/R23/13

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 7895834, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Medlovice, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092096, z 37 na 36 lůžek, a to s účinností od 01.01.2014.

51

Projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1063/R23/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.:
a) D/2490/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům pro ženy a
matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614, dle příloh č. 1187-13-P01 a č. 1187-13-P02,
b) D/2492/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům pro ženy a
matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614, dle příloh č. 1187-13-P03 a č. 1187-13-P04,
c) D/2494/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Holešov, IČ
47930063, dle příloh č. 1187-13-P05 a č. 1187-13-P06,
d) D/2495/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní charita Uherské
Hradiště, IČ 44018886, dle příloh č. 1187-13-P07 a č. 1187-13-P08,
e) D/2496/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629, dle přílohy č. 1187-13-P09,
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f) D/2497/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Valašské
Meziříčí, IČ 47997885, dle přílohy č. 1187-13-P10,
g) D/2498/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Valašské
Meziříčí, IČ 47997885, dle přílohy č. 1187-13-P11,
h) D/2500/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům pro ženy a
matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614, dle příloh č. 1187-13-P12 a č. 1187-13-P13,
ch) D/2501/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita sv. Anežky
Otrokovice, IČ 46276262, dle přílohy č. 1187-13-P14,
i) D/2502/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum služeb
postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083, dle příloh č. 1187-13-P15 a č.
1187-13-P16,
j) D/2503/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum služeb
postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083, dle příloh č. 1187-13-P17 a č.
1187-13-P18,
k) D/2504/2012/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum služeb
postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083, dle příloh č. 1187-13-P19 a č.
1187-13-P20,
l) D/0004/2013/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Centrum poradenství pro
rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, IČ 70850992, dle přílohy č. 1187-13P21,
m) D/0010/2013/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Valašské
Meziříčí, IČ 47997885, dle přílohy č. 1187-13-P22,
n) D/0378/2013/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Azylový dům pro ženy a
matky s dětmi, o. p. s., IČ 25909614, dle přílohy č. 1187-13-P23,
o) D/1207/2013/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Charita Vsetín, IČ
44740778, dle přílohy č. 1187-13-P24,
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění poskytování sociálních služeb č.
D/0011/2013/ŘDP, uzavřené mezi Zlínským krajem a organizací Fond ohrožených dětí, IČ
00499277, dle přílohy č. 1187-13-P25.

52

Rozpočtové opatření na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1064/R23/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0219/2013 dle přílohy č. 1141-13-P01.

53

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1065/R23/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Výběr dodavatele výpočetní techniky II" dle přílohy č. 1147-13-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel C SYSTEM CZ a. s., se sídlem
Otakara Ševčíka 840/10, 63600 Brno-Židenice, IČ 27675645;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem C SYSTEM CZ a. s., se sídlem Otakara Ševčíka
840/10, 63600 Brno-Židenice, IČ 27675645, dle přílohy č. 1147-13-P02.
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54

Veřejná zakázka "Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement
včetně souvisejících služeb"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1066/R23/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Obnova rámcové
licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb" dle přílohy č.
1146-13-P02.

55

Dohoda o centralizovaném zadávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1067/R23/13

schvaluje
uzavření Dohody o centralizovaném zadávání s Českou republikou - Ministerstvem vnitra,
se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1140-13-P02.

56

Uzavření smlouvy o podnájmu a dodatků ke smlouvám o podnájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1068/R23/13

schvaluje
1. uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Zlínským krajem a společností Za
sklem, o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČ 22901531, dle přílohy č. 1145-13-P01;
2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. O/0319/2007/KŘ a
úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi Zlínským krajem a Regionální
radou regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, IČ
75084911 dle přílohy č. 1145-13-P02;
3. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. O/0382/2007/KŘ a
úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 27688313, dle
přílohy č. 1145-13-P03;
4. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. O/0147/2009/KŘHS
a úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., tř. Tomáše Bati - areál Svit bud. č. 22,
760 01 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č. 1145-13-P04.

57

Ukončení provozování parkoviště Zlínského kraje v režimu živnostenského zákona

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1069/R23/13

souhlasí
s ukončením provozování parkoviště Zlínského kraje jako výkon podnikatelské činnosti v
režimu živnostenského zákona;
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ukládá
řediteli krajského úřadu zajistit v souladu s článkem 7, bodem 1. aktualizaci směrnice
SM/35/02/11 Podnikatelská činnost, v termínu do 31.12.2013.

58

Směrnice SM/77/01/13 - Škody na majetku kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1070/R23/13

schvaluje
směrnici SM/77/01/13 - Škody na majetku kraje dle přílohy č. 1142-13-P01.

59

Sociální služby - změna investičního fondu, změny objemu prostředků na platy a
ostatní osobní náklady, poskytnutí a změny příspěvků na provoz v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1071/R23/13

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, dle přílohy č. 1190-13-P02;
2. poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Domov pro seniory
Luhačovice, IČ 70850909, ve výši 166.000 Kč, dle přílohy č. 1190-13-P03, částka příspěvku
je poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze
dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
zveřejněného v Úředním věstníků L 379 dne 28.12.2006;
3. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatních osobních nákladů a vyčlenění
účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č.
1190-13-P04.

60

Doprava - schválení odůvodnění významných veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1072/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odůvodnění významných veřejných zakázek
zadavatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle
příloh č. 1192-13-P03 až č. 1192-13-P08, č. 1192-13-P10 a č. 1192-13-P11.

61

Doprava - seznam stavebních investičních akcí na silnicích II. a III. tříd k předložení do
48. výzvy ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1073/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit seznam a spolufinancování stavebních investičních
akcí na silnicích II. a III. tříd krajské silniční sítě dle přílohy č. 1193-13-P01 a jejich
předložení v rámci 48. výzvy do Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,
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v souladu s podmínkami Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava;
potvrzuje
že v rámci rozpočtu a rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2014 až 2015 je
zajištěno financování stavebních investičních projektů uvedených v příloze č. 1193-13-P01;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislavu Malému
předložit ke schválení Radě Zlínského kraje investiční záměry na investiční projekty
uvedené v příloze č. 1193-13-P01 v termínu nejpozději do 22.04.2014 a v té souvislosti
zajistit úpravu střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje.

62

Doplněný návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
18.12.2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1074/R23/13

schvaluje
doplněný návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 18.12.2013
uvedený v příloze č. 1151-13-P02.

63

Zdravotnictví - poskytnutí úvěru Kroměřížské nemocnici a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1075/R23/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, ve výši 30.000.000 Kč s dobou splatnosti k
31.12.2014 dle přílohy č. 1191-13-P01;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0037/2013 dle přílohy č. 1191-13-P02.

Zlín 2. prosince 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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