Usnesení z 35. jednání RKK dne 23.6.2008
23.6.2008		Strana 1 (celkem 9)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

z 35. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. června 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 10:00 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková,  Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Zborník 
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                      
1.   Rozpočtové změny č. 140 - 142/2008       						  RK 500/06/08
2.   Schválení dodatku k uzavřené smlouvě na realizaci  projektu „Nákladového             RK 501/06/08
      účetnictví Karlovarského kraje“                                              
3.   Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části                       RK 502/06/08
      pozemkové parcely č. 1079/1 v k.ú. Salajna                       
4.   Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část                         RK 503/06/08                                  pozemkové parcely č. 224/63, vč. příslušenství stavebních objektů, v k.ú. 
      Ostrov nad Ohří
5.   Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část                         RK 504/06/08
      pozemkové parcely č. 301/27 v k.ú. Boží Dar
6.   Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 742             RK 505/06/08
      se stavbou garáže bez čp/če v k.ú. Abertamy
7.   Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –                               RK 506/06/08
pozemkové parcely č. 251/9, č. 251/10, č. 251/12 a č. 251/13 v k.ú. 
Bukovany u Sokolova
8.    Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti                        RK 507/06/08
       s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
       kraje
9.    Pronájem pozemkové parcely č. 527/33 v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary                RK 508/06/08
 10.    Projektové záměry v oblasti školství, sportu a rozvoje lidských zdrojů                       RK 509/06/08  
 


11.    Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                       RK 510/06/08
       „Stavební úpravy, opravy a udržovací práce na budově SŠŽ Sokolov, 
       v ulici Žákovská 716/1“


	     















                   JUDr. Josef Pavel v. r. 		                                     Ing. Jiří Behenský v. r.
                  hejtman			           	                                   ověřovatel
        Karlovarského kraje





























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Ing. Kamila Řezníčka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Rozpočtové změny č. 140 - 142/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 500/06/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 140/2008
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 373.574,-- Kč z titulu vrácení neinvestiční účelové dotace  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky byly určeny na zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 – 1. kolo“. Jedná se o vrácení finančních prostředků od škol zřizovaných obcemi, u kterých bylo následným šetřením zjištěno neoprávněné čerpání dotace z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů asistentů pedagoga pro žáky                       se sociálním znevýhodněním stanovených v dotačním programu (rozpis jednotlivých škol je uveden                v důvodové zprávě). 

Rozpočtovou změnu č. 141/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±18.839.456,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určeny                        na dorovnání finančních prostředků po 1. úpravě rozpočtu přímých výdajů pro rok 2008 pro školy            a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 6.727.300,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 12.112.156,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 142/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 17.100,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Podpora romských žáků středních škol na rok 2008“ pro školy                   a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem, a to pro Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 6.500,-- Kč,  Střední odbornou školu stavební  Karlovy Vary ve výši 3.600,-- Kč a Střední živnostenskou školu Sokolov ve výši 7.000,-- Kč.

Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
 


2. Schválení dodatku k uzavřené smlouvě na realizaci  projektu „Nákladového účetnictví Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 501/06/08

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě na realizaci projektu „Nákladového účetnictví Karlovarského kraje“ s firmou NESS Czech s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla, podpisem dodatku ke smlouvě                     na realizaci projektu „Nákladového účetnictví Karlovarského kraje“ s firmou NESS Czech s.r.o.

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


3. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely           č. 1079/1  v k.ú. Salajna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 502/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemkové parcely č. 1079/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 190-249/2008 z původní pozemkové parcely č. 1079/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1079/4 o výměře 57 m2 a pozemková parcela č. 1079/5             o výměře 47 m2 v k.ú. Salajna a obci Dolní Žandov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací              (jako prodávající na straně jedné), a manželi Stanislavem Dvořákem, trvale bytem Dubina 38,             PSČ 362 72 Kyselka a Ing. Alicí Dvořákovou, trvale bytem Janáčkova 678/23, PSČ 353 01 Mariánské Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 34,61 Kč/m2, tj. 3.600,- Kč + 2.460,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 9.987,- Kč,                      za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tyto části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 11.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Dvořákových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy            a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,                      příspěvkové organizace


4. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely                 č. 224/63, vč. příslušenství stavebních objektů, v k.ú. Ostrov nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 503/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje úplatně nabýt část pozemkové parcely č. 224/63 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, včetně příslušenství souvisejících stavebních objektů – přístupová schodiště, zpevněné vstupní plochy před vstupy do objektů školních pavilonů a anglický dvorek v případě školní jídelny, formou kupní smlouvy mezi Městem Ostrov (jako prodávající na straně jedné),               a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Ostrov, se sídlem Studentská 1205, 363 01 Ostrov,  IČ 49 75 37 71 (jako kupující na straně druhé), za cenu 1,-- Kč + náklady spojené s prodejem ve výši  cca 12.000,-- Kč (maximálně do výše 20.000,-- Kč)

Termín kontroly: 16.10.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního 
 

 5. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely              č. 301/27 v k.ú. Boží Dar

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 504/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 301/27 o výměře 66 m2,           která byla oddělena geometrickým plánem č. 508-63/2007 z původní pozemkové parcely č. 301/27             a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 301/92 v k.ú. a obci Boží Dar, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, IČ 26402068 (jako kupující  na straně druhé), za cenu 303,- Kč/m2, tj. 20.000,- Kč + 2.500,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku,  tj. celkem 22.500,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 11.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy            a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  6.11.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,                               příspěvkové organizace


6. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 742 se stavbou garáže bez čp/če v k.ú. Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 505/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 742 o výměře 66 m2, včetně stavby garáže bez čp/če, která není zapsána v katastru nemovitostí, vše v k.ú. a obci Abertamy, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21 Nejdek, IČ 00077526 (jako prodávající na straně jedné), a manželi Miroslavem Lisičanem a Renatou Lisičanovou, trvale bytem Rooseweltova 248, 362 35  Abertamy (jako kupující na straně druhé), za cenu 28.000,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 11.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Lisičanových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek


7. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 251/9, č. 251/10, č. 251/12 a č. 251/13 v k.ú. Bukovany u Sokolova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 506/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 251/9 o výměře 8 m2, pozemkovou parcelu č. 251/10 o výměře 20 m2, pozemkovou parcelu č. 251/12 o výměře 33 m2                    a pozemkovou parcelu č. 251/13 o výměře 125 m2, vše v k.ú. Bukovany u Sokolova a obci Bukovany, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Bohuslavem Burianem a Zuzanou Burianovou, trvale bytem  Bukovany u Sokolova č. 95, PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za cenu 45,16 Kč/m2, tj. 8.400,- Kč + 2.480,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 7.104,50,- Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 17.984,50 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tyto pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 11.8.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Burianových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy            a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,                                        příspěvkové organizace


8. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do  silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 507/06/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 4633/1, č. 4696/1, č. 4696/2, č. 4696/9  a č. 4697 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a k silničnímu pozemku p.č. 2662/5 v k.ú. Lázně Kynžvart, silnice č. III/2113 ve prospěch obce Stará Voda, dle geometrického plánu č. 422-680/2007         ze dne 10.12.2007, č. 425-680/2007 ze dne 10.12.2007, č. 426-680/2007 ze dne 10.12.2007,                   č. 427-680/2007 ze dne 10.12.2007 a č. 673-682/2007 ze dne 10.12.2007 (umístění inženýrských sítí – „Kanalizační řad Stará Voda“), a to za celkovou jednorázovou úhradu 44.660,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne 14.2.2002

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 685/1 a č. 808 v k.ú. Dolní Rychnov, silnice č. III/21026 ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech Republik, a.s., dle polohopisného plánu (umístění inženýrských sítí – telekomunikační vedení do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 12.450,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 690/1 v k.ú. Svatava, silnice                        č. III/21030 ve prospěch pana Radka Burdy dle geometrického plánu č. 733-2479/2007 ze dne 17.12.2007 (umístění inženýrských sítí – přípojka plynu do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.400,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 328/05/04 ze dne 12.5.2004 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 690/1 v k.ú. Svatava, silnice                     č. III/21030 ve prospěch pana Radka Burdy dle geometrického plánu č. 719-2479/2007 ze dne 31.5.2007 (umístění inženýrských sítí – přípojka vodovodu a kanalizace do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.100,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 328/05/04 ze dne 12.5.2004 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,             příspěvkové organizace


9. Pronájem pozemkové parcely č. 527/33 v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 508/06/08

- schvaluje pronájem :

- části pozemkové parcely č. 527/33 o výměře cca 850 m2 (zastavěná plocha) za cenu 100 Kč/m2/rok
- části pozemkové parcely č. 527/33 o výměře cca 2500 m2 (parkoviště, zpevněné plochy, parkové úpravy) za cenu 50 Kč/m2/rok

vše v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary, na dobu určitou 30 let, za účelem výstavby nového sídla územního pracoviště Pozemkového fondu České republiky v Karlových Varech s tím, že v případě zájmu dojde k odprodeji pozemkové parcely č. 527/3 nájemci, tj. Pozemkovému fondu České republiky
 
- ukládá majetkoprávnímu odboru vypracovat a uzavřít dle tohoto usnesení příslušné smlouvy                     na pronájem pozemkové parcely č. 527/33 v k.ú. Dvory

- ukládá hejtmanovi kraje jednat s prezidentem Pozemkového fondu České republiky o přípravě předmětu výstavby nového sídla Pozemkového fondu České republiky

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


10. Projektové záměry v oblasti školství, sportu a rozvoje lidských zdrojů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 509/06/08

- doporučuje zařadit do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov „Solární škola             při Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov“ 

- doporučuje zařadit do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov „Centrum setkávání a poradenství pro Bavorsko a Čechy v oblasti energie a životního prostředí ve městě Waldershof“ 

- doporučuje zařadit do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola zdravotnická Cheb „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ 

- doporučuje zařadit do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Mezinárodní jazykový camp“ 

- doporučuje zařadit do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary „Zahraniční odborné stáže“ 

- doporučuje zařadit do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary „Modernizace vzdělávacího zázemí“ 

- doporučuje zařadit do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr „Moderní střední školy – moderní sportovní areály města Karlovy Vary, Ostrov, Cheb“ 

- doporučuje zařadit do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ 

- ukládá ekonomickému odboru připravit finanční krytí, výše sdílených projektových záměrů

Termín kontroly: 4.12.2008 

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
 

11. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Stavební úpravy, opravy a udržovací práce na budově SŠŽ Sokolov, v ulici Žákovská 716/1“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 510/06/08
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavební úpravy, opravy a udržovací práce na budově SŠŽ Sokolov, v ulici Žákovská 716/1“, jako nejvýhodnější v části 1 – stavební úpravy interiéru budovy byla vyhodnocena nabídka uchazeče BAU-STAV, společnost s ručením omezeným, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 14.726.227,- Kč včetně DPH 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavební úpravy, opravy a udržovací práce na budově SŠŽ Sokolov, v ulici Žákovská 716/1“, jako nejvýhodnější v části 2 – rekonstrukce topné soustavy byla vyhodnocena nabídka uchazeče Kalora a.s., Baltazara Neumanna 6, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 8.334.001,- Kč včetně DPH     

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Hanu Jandíkovou podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže BAU-STAV, společnost s ručením omezeným, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 14.726.227,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Hanu Jandíkovou podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Kalora a.s., Baltazara Neumanna 6, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 8.334.001,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace
 


