R09/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání dne 05.05.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R09/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0410-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0097/R03/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
strategického rozvoje kraje v termínu do 05.05.2014 dopracovat projekt "Poutní stezka sv.
Cyrila a Metoděje, virtuální průvodce" v souladu s projektovým rámcem dle příloh č. 009414-P02 a č. 0094-14-P03 a předložit do 16. výzvy Operačního programu Přeshraniční
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, oblast 1.6 Fond
mikroprojektů.“ - na termín plnění 22.09.2014;
2. usnesení č. 0250/R06/14 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá ředitelce
Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, IČ 49562827, zpracovat aktualizovaný
Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová, v termínu do
30.04.2014“ - na termín plnění 09.06.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R09/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) akcí "Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014" pořádanou Aerobklubem
Kroměříž, IČ 18190235, v roce 2014;
2) akcí "Setkání obcí se společným názvem Březová - Brezová" pořádanou obcí Březová,
IČ 00568511, v roce 2014;
3) 4. ročníkem akce "sraz Lepeňáků" pořádaným Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Vlachovice, IČ 61716812, v roce 2014;
4) oslavou 100. výročí založení a otevření stále expozice Slovácko pořádanou Slováckým
muzeem v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ 00092126, v roce 2014;
5) účastí starších žáků na mezinárodním fotbalovém turnaji v Polsku pořádaným TJ Sokol
Horní Bečva, IČ 44740565, v roce 2014;
6) 2. ročníkem mezinárodního fotbalového turnaje žáků pořádaným TJ Sokol Bratřejov, IČ
44117345, v roce 2014;
7) Rybářskými závody mládeže pořádanými Moravským rybářským svazem, o. s., místní
organizace Zlín, IČ 00547956, v roce 2014;
8) účastí zástupců Jezdeckého klubu AZAVERO o. s., IČ 27058972, na kvalifikačních
závodech CVI na Světové jezdecké hry v Maďarsku v roce 2014;
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9) účastí mládežnických družstev HC Zubří na „Světových hrách mládeže 2014“ v Rakousku
v roce 2014;
10) akcí „60 výročí folklóru aneb Jak to bylo po staru“ pořádanou městem Slavičín, IČ
00284459, v roce 2014;
11) VI. ročníkem Rožnovské olympiády dětí a mládeže pořádaným městem Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00304271, v roce 2014;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 25.000 Kč Aerobklubu Kroměříž, IČ 18190235, na pořádání akce "Kroměřížský
pohár v motorové letecké akrobacii 2014" v roce 2014;
2) ve výši 20.000 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Vlachovice, IČ
61716812, na pořádání 4. ročníku akce "sraz Lepeňáků" v roce 2014;
3) ve výši 20.000 Kč "JASÉNKA" - Vsetín, IČ 66184398, na oslavy 70. výročí založení sboru
v roce 2014;
4) ve výši 15.000 Kč TJ Sokol Horní Bečva, IČ 44740565, na účast starších žáků na
mezinárodním fotbalovém turnaji v Polsku v roce 2014;
5) ve výši 10.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizace Zlín, IČ
00547956, na pořádání Rybářských závodů mládeže, v roce 2014;
6) ve výši 60.000 Kč Jezdeckému klubu AZAVERO o. s., IČ 27058972, na účast zástupců
na kvalifikačních závodech CVI na Světové jezdecké hry v Maďarsku v roce 2014;
7) ve výši 20.000 Kč Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843474, na účast žáků na Mistrovství republiky středních škol v házené v
Turecku roce 2014;
8) ve výši 20.000 Kč Aerobik klubu Zdena Zlín, IČ 26680769, na účast závodního týmu
fitness aerobik na Mistrovství Evropy v Rakousku v roce 2014;
9) ve výši 15.000 Kč na pořádání IX. ročníku „Pozlovice v pohybu“ pořádaným
Tělovýchovnou jednotou Sokol Pozlovice, IČ 18810748, v roce 2014;
10) ve výši 20.000 Kč Základní umělecké škole Uherské Hradiště, IČ 46254323, na
pořádání ústředního kola soutěžní přehlídky literárně-dramatického oboru základních
uměleckých škol České republiky pod názvem „Chvění slov“ v roce 2014;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0081/2014 dle přílohy č. 0391-14-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) účelovou neinvestiční dotaci:
1) ve výši 10.000 Kč obci Březová, IČ 00568511, na pořádání akce "Setkání obcí se
společným názvem Březová-Brezová" v roce 2014;
2) ve výši 50.000 Kč Florbalovému klubu PANTHERS OTROKOVICE, IČ 70289361, na
pořádání semifinále florbalové Autokontextraligy v roce 2014;
3) ve výši 30.000 Kč Handball clubu Zubří, IČ 46531378, na účast mládežnických družstev
HC Zubří na „Světových hrách mládeže 2014“ v Rakousku v roce 2014;
4) ve výši 50.000 Kč Volejbalovému sportovnímu klubu Zlín, IČ 00567931, na činnost
extraligového volejbalového družstva mužů v roce 2014 v rámci účasti na Evropském
poháru volejbalové federace CEV v ročníku 2014/2015;
5) ve výši 30.000 Kč městu Slavičín, IČ 00284459, na pořádání akce s názvem „60 výročí
folklóru aneb Jak to bylo po staru“ v roce 2014;
6) ve výši 25.000 Kč městu Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, na pořádání VI. ročníku
Rožnovské olympiády dětí a mládeže v roce 2014;
b) snížení neinvestiční účelové dotace Slováckému divadlu Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 00094846, na kulturní činnost divadla v roce 2014 o 2.000.000 Kč na
celkovou výši dotace 1.000.000 Kč.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R09/14

souhlasí
se změnou Rámcových pravidel při procesu obsazování areálu Strategické průmyslové zóny
Holešov investory, dle přílohy č. 0388-14-P02b;
bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti Panattoni Czech
Republic Development s. r. o., IČ 28190882, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ
110 00, dle přílohy č. 0388-14-P03;
schvaluje
uzavření Deklarace o porozumění mezi Zlínským krajem a obchodní společností Panattoni
Czech Republic Development s. r. o., IČ 28190882, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859,
PSČ 110 00, dle přílohy č. 0388-14-P04.

5

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R09/14

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekt – Infrastruktura - dodávka stavby", dle příloh č. 0392-14P02 a č. 0392-14-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
uchazečem CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ
28962265, dle přílohy č. 0392-14-P04.

6

Sociální služby - Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská - I. etapa
Chráněné bydlení Staré Město - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R09/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Sociální služby
Uherské Hradiště p. o. - Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská - I. etapa
CHB Staré Město" - dodávka stavby, dle přílohy č. 0389-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., se sídlem
Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště, IČ 46346171;
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2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., se sídlem
Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště, IČ 46346171, dle přílohy č. 0389-14-P02.

7

Projekty Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - III. a VI. etapa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R09/14

bere na vědomí
zprávu o stavu projektů transformace pobytových sociálních služeb Zašová III. a VI. etapa,
dle přílohy č. 0385-14-P01;
schvaluje
ukončení prací na projektech transformace pobytových sociálních služeb Zašová III. a VI.
etapa dle schválených investičních záměrů;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru investic v termínu do
19.05.2014 zpracovat Závěrečnou zprávu projektů "Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová - VI. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční" a „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová – III. etapa – CHB Vsetín Luh vč. vypořádání
smluvních vztahů a vyúčtování nákladů a zdrojů akcí.

8

Příspěvkové organizace - jmenování a platové výměry ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R09/14

jmenuje
s účinností od 01.08.2014:
1. pana Mgr. Petra Pavlůska na pracovní místo ředitele Integrované střední školy - Centra
odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí. IČ
00851574, dle přílohy č. 0386-14-P01;
2. paní Ing. Jindru Mikuláštíkovou na pracovní místo ředitelky Střední průmyslové školy
stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0386-14-P02;
3. paní Mgr. Renatu Ryškovou na pracovní místo ředitelky Odborného učiliště Kelč, IČ
00843318, dle přílohy č. 0386-14-P03;
4. paní Moniku Slovákovou na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy
Luhačovice, IČ 46310924, dle přílohy č. 0386-14-P04;
5. paní Mgr. Andreu Šopíkovou na pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Zlín Jižní Svahy, IČ 00226327, dle přílohy č. 0386-14-P05;
6. paní Bc. Yvettu Mendlovou na pracovní místo ředitelky Dětského domova Bojkovice, IČ
60371803, dle přílohy č. 0386-14-P06;
stanovuje
s účinností od 01.08.2014 plat:
1. panu Mgr. Petrovi Pavlůskovi, řediteli Integrované střední školy - Centra odborné přípravy
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle
přílohy č. 0386-14-P07;
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2. paní Ing. Jindře Mikuláštíkové, ředitelce Střední průmyslové školy stavební Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0386-14-P08;
3. paní Mgr. Renatě Ryškové, ředitelce Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318, dle přílohy č.
0386-14-P09;
4. paní Monice Slovákové, ředitelce Základní umělecké školy Luhačovice, IČ 46310924, dle
přílohy č. 0386-14-P10;
5. paní Mgr. Andree Šopíkové, ředitelce Základní umělecké školy Zlín - Jižní Svahy, IČ
00226327, dle přílohy č. 0386-14-P11;
6. paní Bc. Yvettě Mendlové, ředitelce Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803, dle
přílohy č. 0386-14-P12.

9

Příspěvkové organizace - platové postupy ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R09/14

stanovuje
s účinností od 01.06.2014:
1. plat paní Mgr. Evě Čapkové, ředitelce Dětského domova a Základní školy Vizovice, IČ
61716405, dle přílohy č. 0387-14-P02;
2. plat panu PhDr. Františkovi Andersovi, řediteli Domova pro seniory Loučka, příspěvkové
organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 0387-14-P03;
3. plat paní Ing. Lence Struhárové Jančaříkové Ph.D., ředitelce 14|15 Baťova institutu,
příspěvkové organizace, IČ 72563346, dle přílohy č. 0387-14-P04.
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Zapojení příjmů a úprava výdajů rozpočtu ZK na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R09/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0017/2014 dle přílohy č.
0407-14-P02.

11

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R09/14

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, VN a
nadzemního vedení NN na pozemcích p. č. 838/32, p. č. 935/4, p. č. 959/14, p. č. 1010/6,
vše ostatní plocha, v k. ú. Kostelany, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 459d-308/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN ,VN a nadzemního vedení
NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.800 Kč + DPH;
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2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN
včetně trafostanice a nadzemního vedení NN na pozemcích p. č. 953/8, p. č. 953/9, p. č.
953/10, p. č. 953/11, p. č. 953/12, p. č. 953/13, p. č. 953/14, p. č. 953/15, p. č. 974/2, p. č.
979/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Nová Dědina, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 354d-1752/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN včetně trafostanice a
nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.230 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 2915, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vidče, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1289-177/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN v
pozemcích p. č. 8076/31, p. č. 8076/34, p. č. 8076/36, p. č. 8527/68, vše ostatní plocha, v k.
ú. Velké Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 240798/2013 a č. 2407-99/2013,
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN v
pozemku p. č. 1848/2, trvalý travní porost, v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1271-100/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 24.600 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a to:
a) konvektomatu RETIGO Digital 1011s, inv. číslo 6142, výrobní č. 929604, pořizovací cena
249.793 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
b) konvektomatu RETIGO Digital 1011s, inv. číslo 5144, výrobní č. 949605, pořizovací cena
249.793 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, a to
žehlicího lisu Pony BP/UL, inv. číslo 3130037, výrobní č. 11796, pořizovací cena 316.050
Kč, zbytková hodnota k únoru 2014 činí 15.802,50 Kč, formou fyzické likvidace.
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Záměry převodu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R09/14

schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovité věci včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemku:
- p. č. 4441/10, ostatní plocha, o výměře 286 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1298-1027/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Karolinka.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R09/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout
a) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 54.720,54 Kč a části penále ve výši
24.162,11 Kč, vyměřeného organizaci USUS s. r. o., Komenského 603/18, 664 51
Šlapanice, IČ 26232570, Platebním výměrem č. 1/2014 KŘ na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0369-14-P03. Prominutí úhrady části odvodu a části penále
je poskytnutím podpory de minimis, ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis zveřejněného v
Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006, dle přílohy č. 0369-14-P06;
b) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 57.579,22 Kč a části penále ve výši
24.499,20 Kč, vyměřeného organizaci Základní škole Zlín - Malenovice, tř. Svobody 868,
763 02 Zlín, IČ71008110, Platebním výměrem č. 6/2014 KŘ na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0369-14-P08;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0080/2014 dle přílohy č. 0369-14-P11.
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PF04-14 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R09/14

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací v rámci PF04-14 Podprogram "Podpora ekologických
aktivit v kraji" v členění dle přílohy č. 0380-14-P01:
a) Gymnázium Valašské Klobouky,IČ 61716707, ve výši 61.000 Kč na projekt PF04-14/174
Ekologická olympiáda středoškoláků ve Zlínském kraji,
b) ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky, IČ 46276394, ve výši 58.000 Kč na projekt
PF04-14/175 Poznávejme a chraňme přírodní a kulturní dědictví kolem nás,
c) Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, IČ 65841638, ve výši 50.000 Kč na projekt
PF04-14/176 Za poklady Bílých Karpat,
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d) Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, IČ 75833328, ve
výši 47.000 Kč na projekt PF04-14/163 Devatero "koření" pro šetrnější život,
e) Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace, IČ
75089602, ve výši 35.000 Kč na projekt PF04-14/160 Co se skrývá za vůní medu,
f) Spolek přátel hradu Lukova o. s., IČ 49158295, ve výši 49.000 Kč na projekt PF04-14/159
Za stromy na hrad Lukov,
g) Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace, IČ
75089602, ve výši 27.000 Kč na projekt PF04-14/161 Přírodovědná akademie - II. ročník,
h) Základní škola Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
75022966, ve výši 58.000 Kč na projekt PF04-14/167 Podpora experimentální výuky v ŠVP
na prvním stupni ZŠ,
i) Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském
kraji, IČ 28558863, ve výši 90.000 Kč na projekt PF04-14/168 Osvětové kampaně Lísky pro
školy a veřejnost ve Zlínském kraji;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0076/2014 dle přílohy č. 0380-14-P05.
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Veřejná zakázka "Údržba zvláště chráněných území (ZCHÚ) ve Zlínském kraji 2014"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R09/14

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Údržba
ZCHÚ ve Zlínském kraji 2014", dle přílohy č. 0381-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1, 2, 3, 10, 12 a 15 veřejné zakázky, kterou předložil
uchazeč Josef Sedláček TIS, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ 12732044;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Josef Sedláček TIS, se sídlem Tyršova 266, 768 02
Zdounky, IČ 12732044, dle příloh č. 0381-14-P02 až č. 0381-14-P04, č. 0381-14-P11, č.
0381-14-P13 a č. 0381-14-P16;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 4, 5, 6, 7, 8 a 9 veřejné zakázky, kterou předložil
uchazeč Pozemkový spolek Naše příroda, se sídlem Zabartoničí 1023, 687 25 Hluk, IČ
26990849;
4. uzavření smlouvy s uchazečem Pozemkový spolek Naše příroda, se sídlem Zabartoničí
1023, 687 25 Hluk, IČ 26990849, dle příloh č. 0381-14-P05 až č. 0381-14-P10;
5. výběr nejvhodnější nabídky pro část 11 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč ZO
ČSOP 57/10 Zelené údolí u Doubrav, se sídlem Doubravy 41, 763 45 Březůvky, IČ
46308237;
6. uzavření smlouvy s uchazečem ZO ČSOP 57/10 Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Březůvky, IČ 46308237, dle přílohy č. 0381-14-P12;
7. výběr nejvhodnější nabídky pro část 13 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč Klub
pro turistiku, přírodu a životní prostředí, občanské sdružení, se sídlem Raková 3, 763 12
Vizovice, IČ 26565781;
8. uzavření smlouvy s uchazečem Klub pro turistiku, přírodu a životní prostředí, občanské
sdružení, se sídlem Raková 3, 763 12 Vizovice, IČ 26565781, dle přílohy č. 0381-14-P14;
9. výběr nejvhodnější nabídky pro část 14, 17 a 20 veřejné zakázky, kterou předložil
uchazeč ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ 44117477;
10. uzavření smlouvy s uchazečem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem Soudní 1,
760 01 Zlín, IČ 44117477, dle příloh č. 0381-14-P15, č. 0381-14-P17 a č. 0381-14-P20;
11. výběr nejvhodnější nabídky pro část 18 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč ČSOP
Salamandr, se sídlem Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238723;
12. uzavření smlouvy s uchazečem ČSOP Salamandr, se sídlem Tvarůžkova 1805, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238723, dle přílohy č. 0381-14-P18;
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13. výběr nejvhodnější nabídky pro část 19 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
Michal Šuráň, se sídlem Štítná nad Vláří 564, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov, IČ
67513913;
14. uzavření smlouvy s uchazečem Michal Šuráň, se sídlem Štítná nad Vláří 564, 763 33
Štítná nad Vláří - Popov, IČ 67513913, dle přílohy č. 0381-14-P19.

16

Veřejná zakázka Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK - II - Dohoda
o vzájemném započtení pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R09/14

schvaluje
1. uzavření Dohody o vzájemném započtení pohledávek, plynoucích ze smluv č.
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,
D/1627/2013/ŘDP a jejich dodatků č. 1, se zhotovitelem O L G E O s. r. o., IČ 47668024, se
sídlem Ibsenova 128/12, 779 00 Olomouc, Povel, dle přílohy č. 0382-14-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0079/2014 dle přílohy č. 0382-14-P02.

18

Zdravotnictví - rozpočtové opatření - přesun fin. prostředků v rámci Odboru
zdravotnictví (Protialkoholní záchytná stanice)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R09/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0075/2014, dle přílohy č. 0403-14-P01.

19

Zdravotnictví - Optimalizace lékařské pohotovostní služby zajišťované Zdravotnickou
záchrannou službou Zlínského kraje, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R09/14

bere na vědomí
optimalizaci lékařské pohotovostní služby zajišťované Zdravotnickou záchrannou službou
Zlínského kraje, p. o., IČ 62182137, s účinností od 01.07.2014, dle přílohy č. 0402-14-P02.
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PF08-14 Podprogram pro začínající včelaře - úprava celkových předpokládaných
výdajů projektu a schválené podpory u 5 žadatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R09/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.04.2014, č. 0277/R07/14, v části schvaluje bod 1.,
kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí dotace vybraným 50-ti žadatelům a 10-ti
náhradníkům dle přílohy č. 0284-14-P02, a to u žadatelů dle přílohy č. 0366-14-P01:
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a) PF-08-14/939 Marek Mozga,
b) PF-08-14/952 Ing. Jaromír Hastík,
c) PF-08-14/955 Kateřina Hauerlandová,
d) PF-08-14/970 Denisa Turečková,
e) PF-08-14/1040 Michal Bureš;
schvaluje
poskytnutí dotace žadatelům dle přílohy č. 0366-14-P02 v tomto členění:
a) PF-08-14/939 Marek Mozga,
b) PF-08-14/952 Ing. Jaromír Hastík,
c) PF-08-14/955 Kateřina Hauerlandová,
d) PF-08-14/970 Denisa Turečková,
e) PF-08-14/1040 Michal Bureš.
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Deklarace o spolupráci při realizaci rychlostní silnice R49 v oblasti města Holešov a
obce Třebětice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R09/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Deklarace o spolupráci při realizaci
rychlostní silnice R49 v oblasti města Holešov a obce Třebětice, dle přílohy č. 0374-14-P01
s tím, že účinnost nabude až po podpisu všech signatářů této Deklarace.
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Vybraná silniční síť Zlínského kraje: "Prioritní komunikace ve Zlínském kraji pro
přípravu IROP 2014-2020"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R09/14

schvaluje
vymezení vybrané silniční sítě Zlínského kraje jako "Prioritní komunikace pro přípravu IROP
2014-2020", dle příloh č. 0375-14-P01 a č. 0375-14-P02.
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Kultura - dotace ze státního rozpočtu - úřady práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R09/14

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 0372-14-P02.
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Kultura - smluvní vztahy příspěvkových organizací Muzeum regionu Valašsko a 14|15
Baťův institut

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R09/14

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu kopírovacího stroje a Smlouvy o nájmu kopírovacího stroje
včetně servisní a materiálové smlouvy mezi společností Hrbáček Servis s. r. o., IČ
27758303, se sídlem Lípa 269, 763 11 Lípa a příspěvkovou organizací Muzeum regionu
Valašsko, IČ 00098574, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, dle příloh č. 0373-14P02 a č. 0373-14-P03;
schvaluje
uzavření Smlouvy o převzetí dluhu mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín a příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0373-14-P04.
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Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 20142017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R09/14

bere na vědomí
Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2014-2017 ve
znění přílohy č. 0371-14-P02.

26

Otevřené brány 2014 - smlouvy o spolupráci Velké Karlovice - změna

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R09/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.04.2014 č. 0280/R07/14 v části schvaluje bod 1),
písm. c), kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření Smlouvy o spolupráci v projektu
Otevřené brány mezi Zlínským krajem a Římskokatolickou farností Velké Karlovice, 756 06
Velké Karlovice 274, IČ 48739511, a obcí Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 70, IČ
00304417, ve znění přílohy č. 0288-14-P04;
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci v projektu Otevřené brány mezi Zlínským krajem a
Římskokatolickou farností Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 274, IČ 48739511, a obcí
Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 70, IČ 00304417, ve znění přílohy č. 0409-14-P01.
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Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R09/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení dle příloh č. 0399-14P01 až č. 0399-14-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0082/2014, dle přílohy č. 0399-14-P05.
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R09/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na zabezpečení realizace projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj, dle přílohy č. 0394-14-P01.
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Projekt "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R09/14

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Nové přístupy k realizaci praktického
vyučování ve Zlínském kraji", dle příloh č. 0393-14-P01 a č. 0393-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0083/2014 dle přílohy č. 0393-14-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Nové přístupy k
realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji" v souladu s projektovým rámcem, dle
přílohy č. 0393-14-P01, do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt včetně všech povinných příloh v
termínu do 13.05.2014;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Nové přístupy k
realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji" do 13.05.2014.
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Veřejná zakázka "Zpřístupnění digitálního obsahu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R09/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Zpřístupnění digitálního obsahu" formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0401-14-P01 až č. 0401-14-P12, výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0401-14-P13 a současným uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Vítězslav Mach, Ing. Martin Prusenovský, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - RNDr. Zdenka Bukvicová, Ing. Petr Zahálka, Mgr. Michal
Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing. Vítězslav Mach;
3. hodnoticí komisi ve složení: PaedDr. Petr Navrátil, RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Vítězslav
Mach, Ing. Martin Prusenovský, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Petr Kedra,
Bedřich Polák, RNDr. Zdenka Bukvicová, Ing. Petr Zahálka, Mgr. Michal Uherek.
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Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R09/14

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Vyšší
odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČ 65269616,
ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr
Navrátil, Ing. Jaroslav Drozd, Mgr. Aleš Kubíček, PhDr. Vlastislav Kožela, PaedDr. Šárka
Kozmíková, MUDr. Eva Nováková.

33

Školství – vyřazení uchazeče z konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R09/14

vyjadřuje souhlas
s vyřazením uchazeče, pana Štěpána Straky, z konkursního řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČ 46254277, a to z důvodu
nesplnění podmínek stanovených ve vyhlášení konkursu.
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Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitelů příspěvkových
organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R09/14

bere na vědomí
zápisy o průběhu konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Integrované střední školy – Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0398-14-P02;
2. Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 039814-P04;
3. Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318, dle přílohy č. 0398-14-P06;
4. Základní umělecké školy Zlín – Jižní Svahy, IČ 00226327, dle přílohy č. 0398-14-P08;
5. Základní umělecké školy Luhačovice, IČ 46310924, dle přílohy č. 0398-14-P10;
6. Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803, dle přílohy č. 0398-14-P12 .

35

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R09/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0078/2014, dle přílohy č. 0404-14-P01.

36

Sociální služby - změny investičních fondů, změny závazných objemů prostředků na
platy a ostat. osobní náklady v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R09/14

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, k posílení investičního fondu ve výši 387.000 Kč, dle přílohy č.
0405-14-P02;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, dle přílohy č. 0405-14-P03;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0405-14-P04;
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.
0405-14-P05.
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Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních
služeb pro zdravotně postižené II“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R09/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace vzdělávacích kurzů pro
zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené II“ formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle příloh č.0406-14-P01 až č. 0406-14-P15;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. David Neulinger, JUDr. Pavla Hynčicová, Bc.
Irena Hradilová a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Alena Grebíková, Ing. Jitka
Hlavačková, Ph.D., MBA;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: JUDr. Pavla Hynčicová, Mgr. Radim Nuc,
Mgr. Marta Karpielová, Ing. Ivana Entová;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. David Neulinger, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA,
Mgr. Marta Karpielová, Ing. Ivana Entová, Mgr. Jana Chovancová a náhradníky - Mgr.
Michal Uherek, Bc. Irena Hradilová, Mgr. Milena Pšenčíková, Ing. Alena Grebíková, Ing. Bc.
Anna Blechová.

39

Veřejná zakázka "Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná
místa Zlínského kraje na rok 2015"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R09/14

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu
pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2015“ formou jednacího řízení bez uveřejnění na
Energetické burze organizované Českomoravskou komoditní burzou Kladno
zprostředkováním burzovních komoditních obchodů společností FIN-servis, a. s., se sídlem
Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573, na základě plných mocí schválených
usnesením Rady Zlínského kraje č. 0740/R17/10 ze dne 23.08.2010 a usnesením Rady
Zlínského kraje č. 0903/R21/10 ze dne 15.10.2010;
2. uzavření dodatků č. 3 ke smlouvám o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
č. D/2172/2010/KŘ a č. D/2747/2010/KŘHS uzavřených mezi Zlínským krajem a společností
FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČ 26439573, dle
příloh č. 0377-14-P04 a č. 0377-14-P05;
3. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle příloh č. 0377-14-P06 a č. 0377-14P07 mezi Zlínským krajem a společností Industry servis ZK, a. s., se sídlem Tovární 1268,
769 01 Holešov, IČ 63080303;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek ve složení: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Jaroslav
Kučera, MUDr. Lubomír Nečas, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková, a náhradníky:
Mgr. Milena Kovaříková, Ing. Ivan Mařák, doc. Ing. František Čuba, CSc., Ing. Petr Kedra,
Ing. Jan Vidomus;
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ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací ceny za
budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či opakování aukce v
případě nevyhovujících nabídek;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic zajistit
koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné zakázky „Nákup a
dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2015“
plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a dle smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, v termínu do
31.12.2014;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých dotčených
organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., s cílem připravit
podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost dotčených odborů krajského
úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s výsledkem veřejné zakázky a uzavřít
nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce "Nákup a dodávka elektrické energie
a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2015", v termínu do 31.12.2014;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k
veřejné zakázce "Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2015" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.

40

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2014" a obměna autoparku krajského
úřadu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R09/14

souhlasí
s nabídkou vozidla AUDI A8, reg. značka 2Z8 8778, KUZLH000DMXN, autobazarům k
zajištění prodeje za cenu minimálně dle znaleckého odhadu dle přílohy č. 0378-14-P02;
schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Nákup osobních automobilů 2014" formou
zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0378-14-P03 až č. 0378-14-P12,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0378-14-P13 a současným uveřejněním výzvy a
zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Jiří Mindl, Ing. David Neulinger, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky - Ing. Dagmar Sýnková, Ing. Veronika Křižková, Mgr. Libor Fusek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Michal Uherek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Petr Kedra, Jiří Mindl, Ing. David
Neulinger, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Ivan Mařák, Ing. Milan Hudec, Ing.
Dagmar Sýnková, Ing. Veronika Křižková, Mgr. Libor Fusek.
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Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R09/14

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č. st. 6441,
zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín dle přílohy č. 0379-14-P01;
2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. dle přílohy č. 0379-14-P02.

42

Zahraniční pracovní cesta do Norska

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R09/14

schvaluje
zahraniční pracovní cestu Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje, PhDr.
Romany Habartové, vedoucí Odboru kultury a památkové péče, Bc. Petera Hunáka,
vedoucího oddělení vnějších vztahů Odboru Kancelář hejtmana, do Hamaru a Osla (Norsko)
ve dnech 18. - 21. května 2014, a to letecky, včetně poskytnutí cestovních náhrad a úhrady
cestovního pojištění.

43

Zdravotnictví - harmonogram zvýšení základního kapitálu nemocnic nepeněžitým
vkladem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R09/14

bere na vědomí
harmonogram zvýšení základního kapitálu Kroměřížské nemocnice a. s., IĆ 27660532, a
Vsetínské nemocnice a. s., IČ 26871068, nepeněžitým vkladem dle přílohy č. 0411-14-P01.

Zlín 5. května 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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