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Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina 
 

 

ANOTACE: 
 
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny program „Informační a komunikační technologie 
2020“ 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje a pověřuje starostu města podpisem: 
 

Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Zajištění 
kybernetické bezpečnosti na městském úřadě“ v předloženém znění  
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Odbor sociální: 
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Název materiálu: Smlouva o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina 
 
Počet stran:   8 
Počet příloh:   1 
 
                                               Smlouva o poskytnutí dotace na akci : 
 
                                               Zajištění kybernetické bezpečnosti na městském úřadě 
 
 
Popis 
 
Na krajský úřad byla doručena žádost o dotaci do programu Informační a komunikační technologie 
2020 zpracovaná Odborem rozvoje a ÚP městského úřadu ve Žďáře n.S.  
Po vyhodnocení všech žádostí o dotaci byla daná akce města vybrána k poskytnutí podpory. 
 
Jedná se o dotaci na zabezpečení dat na městském úřadě. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Příjem do rozpočtu města ve výši dotace tj. 155 000 Kč. 
 
Geneze případu 
Viz. Popis  
 
 
 
Návrh řešení / postup 
Schválit navržené usnesení 
 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

 

• Rada města po projednání schvaluje: 
 
Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Zajištění 
kybernetické bezpečnosti na městském úřadě “ v předloženém znění a pověřuje starostu 
města jejím podpisem 
 

• Rada města neschvaluje předložený materiál a ukládá … 
 
 

Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a ÚP doporučuje schválit materiál dle předloženého návrhu usnesení. 
 
 
 
Stanoviska odborů : - 



FOND VYSOČINY 
PROGRAM "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 2020" 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvnich stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvnich 

stran ve smyslu§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, 
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákonik") 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Kraj") 

bankovni spojení: 

a 

FV02755.0097 

Čl.1 
Smluvni strany 

L:ižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Město Žďár nad Sázavou 
se sidlem: L:ižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, starostou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovni spojení: 
číslo účtu: 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnuti účelové veřejné finančni podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen "dotace") na realizaci projekt "Zajištěn{ kybernetické bezpečnosti na městském úřadě", 
blfže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen "projekt"). 

1) 

2) 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručeni návrhu této smlouvy Příjemci. 

Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlavi této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto terminu přijemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl.4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastni odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami léto smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sděll, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnil podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnil kontrolu, ... ) na účet uvedený 
v záhlaví léto smlouvy. 

Čl.5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 155 000 Kč (slovy: stopadesátpěttislc 
korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podllem Příjemce. 
b) Vlastni podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady projektu 278 300 Kč 
Výše dotace v Kč 155 000 Kč 
Výše dotace v % 55,70% z celkových nákladů na projekt 
Vlastni podíl Příjemce v% 44,30 % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podll Příjemce v Kč 123 300 Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 léto smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překroč! celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odsl. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročeni z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastni podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 35 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanoveni tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu nenl možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotaci na projekt však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt. 

Čl. 6 
Způsob poskytnuti dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účel Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné 
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výzvě předložena v souladu s Čl. 8 pism. f) této smlouvy, nárok na vyplaceni dotace bez 
dalšiho zaniká 

Čl. 7 
Podminky použití dotace 

1) Přijemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 28. 2. 2021. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat 
nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvnich stran. Pouze 
v tomto obdobi mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu. 

2) čerpánim dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejicích s realizaci projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictvi Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

3) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) platby daní a poplatků státnimu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v Čl. 8 pism. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcim a 
státním fondům, 

b) alkohol a tabákové výrobky, 
c) náklady na nákup věci osobni potřeby, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, poplatky, náhrady škod a manka, náklady na právni spory, 
f) náklady na publicitu, 
g) dotace a dary, 
h) náklady na pohoštěni, 
i) běžné provozní náklady (údržba a provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonni 

služby, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, papír, 
topeni, kancelářské potřeby, poplatky za připojeni k síti, bankovni poplatky aj.) a 
mimořádné náklady uživatele přímo nesouvisejici s projektem, 

j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem, 

k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
I) nákup ostatnich služeb (propagační služby), 
m) cestovné (tuzemské i zahranični), 
n) pořízeni či oprava prostředků komunikačni, výpočetní či spotřebni elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, přehrávač, mobiini telefon apod.) včetně HW periferii (tiskárna, 
skener atd.), 

o) stavební úpravy/práce přimo nesouvisejicí s předmětem projektu. 

4) Uznatelné náklady projektu jsou: 
a) nákup služeb 
b) programové vybaveni 
c) odměny za užití duševního viastnictvi 
d) odměny za užiti počitačových programů (licence) 
e) pořizení dlouhodobého nehmotného majetku 
f) pořízeni dlouhodobého hmotného majetku 
g) drobný hmotný dlouhodobý majetek 
h) ostatni nákupy jinde nezařazené 

spočivajici v: 
• nákupu, vývoji a nasazeni bezpečnostniho SW a HW, 
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5) 

6) 

• zpracováni bezpečnostniho projektu (popř. vnitřnich směrnic, analýzy rizik, 
dokumentace IS ... ), 

• testováni bezpečnosti (např. penetračni testy, testy zranitelnosti), 
• pořízeni diskových poli, SAN/NAS a jejich komponenty, 
• pořízeni archivačnich a zálohovacich SW a HW, 
• pořízeni metodiky zálohováni, archivace a obnovy dat, 
• digitalizaci, ukládání a elektronickou archivaci, 
• nákupu, vývoji a nasazeni virtualizačniho řešení, 
• pořízeni dedikovaného HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci, přičemž 

uvedený HW musi být uveden na kompatibility listu, 
• pořizeni koncových zařizeni pro VDl (terminály), 
• pořizeni virtualizačniho SW - s podminkou skutečného nasazeni systému 

virtualizace (není povoleno v rámci projektu pořidit pouze a jenom licenci 
virtualizačnich SW), 

• jednorázovém zaškoleni zaměstnanců v připadě komplexniho nasazení systému 
virtualizace a řizeni bezpečnosti. 

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přilohou č. 1 této 
smlouvy, použiji se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, připadně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanovenich, plati, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Vymezeni neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vycházi z definic jednotlivých položek druhového třiděni rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řizení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictvi, ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen "zákon o účetnictvi), 
a zají stít řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. 
analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud 
Příjemce nevede účetnictvi podle zákona o účetnictvi, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o danich z přijmů, ve zněni pozdějšich 
předpisů, rozšiřenou tak, aby příslušné doklady vztahujici se k dotaci splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictvi, aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v pisemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujicim jejich trvalost a aby uskutečněné přijmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musi být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovidá za řádné vedeni a viditelné označeni prvotních účetních dokladů 
prokazujicích celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedenim "spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02755.0097, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma dani z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatni osobni 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musi být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") v připadě, kdy Přijemce je 
jejim plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Přijemce namůže uplatnit 
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odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
zněni pozdějšich předpisú. V takovém případě múže Přijemce dotaci využít i na 
finančni kryti takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přeneseni daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisú, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončeni realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 léto smlouvy). Úhradou DPH 
je v tomto připadě myšlen převod na účet příslušeného Finančniho úřadu nebo na 
zvlášlni účet Přijemce, zřizený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladú projektu, a to buď výpisem ze svého bankovniho 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými poklad nimi 
doklady, 

f) doručil Kraji finančni vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejiž vzor je 
umistěn na www.fondwsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 31. 3. 2021. Přilohou formuláře závěrečné zprávy dále musi být: 
-fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity, 
- kopie účetnich dokladú o výši celkových nákladú projektu a jejich úhradě, 
- kopie záznamú prokazujici zaúčtováni a oddělené sledování celkových nákladú 

projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod." 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následujíci podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladú, prokazujicích celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladni doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtováni, 

- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech přiloh, 
i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistil udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlavi léto smlouvy celou částku dotace v připadě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušeni 
přljemce s likvidací(§ 10a odsl. 5 pism. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územnich rozpočtú), bez předchoziho souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářnich dnú ode dne rozhodnuti přljemce o přeměně nebo zrušeni s likvidaci. 

Čl. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plněni této smlouvy a finančni kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonú (zákon o finančni kontrole), ve zněni pozdějšich předpisú (dále jen "kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v prúběhu realizace projektu i po jeho dokončeni, 
a to po dobu deseti let počitaných od 1. ledna roku následujiciho po roce, v němž měla 
být splněna posledni z povinnosti stanovených Čl. 8 písm. a)- písm. f) a písm. i)- písm. 
k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy. 

Čl.10 
Publicita 

1) Přijemce je povinen v případě informováni sdělovacich prostředkú o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem. 

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu: 
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3) 

4) 

umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných 
nosičú "Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedeni a dle 
manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
v případě, že výstupem akce bude hardwarové vybaveni, příjemce hardware 
označl "Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedeni a dle 
manuálu, který je ke staženi na www.kr-vvsocina.cz/publicita a to po dobu 
nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. Příjemce 
případně označí výše uvedeným zpúsobem i místnost, kde bude hardware 
umístěn, 
v případě, že účelem poskylnutl dotace je podpora investiční akce, bude na ni 
nebo v jej i bezprostřední bllzkosti umístěna tabulka se "Sponzorským vzkazem 
Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v 
Čl. 7 odst. 1 této smlouvy, 
umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s projektem. · 

Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále 
v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11. 
"Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudú a o změně některých dalších zákonú (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisú, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisú. 

Čl.11 
Udržitelnost projektu 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabyti platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s 
péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetlch osob, včetně zástavního práva bez vědomi a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu třl let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodú tohoto majetku mezi přlspěvkovou 
organizaci a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část 
podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomi a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. 

Čl.12 
Dúsledky porušeni povinnosti Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustl porušeni rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtú, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnuti příjemce o přeměně nebo zrušeni s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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Čl.13 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejněni v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340 email: 
Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a 
Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Cl. 1 této 
smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Kraji. Změnu Cl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně 
s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které 
zásadním způsobem mění jeho zaměřeni, nenf možné povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řidl příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupni třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a ne použiji ty1o informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni smlouvy. 

Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnuti dotace 

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 16. 6. 2020 usnesením č. 0267/04/2020/ZK. 

V ............................. dne ...................... .. V Jihlavě dne .......................... .. 

Ing. Mariin Mrkos 
starosta 
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MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman 




